
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 
2022-10-06 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 17 oktober 2022 
kl. 14:00 
 
Mötet börjar direkt efter Borås Stadshus ABs sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 
sändas via Boras.se. 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

 
2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00712 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 
Dnr 2022-00713 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2022 
Dnr 2022-00265 1.1.2.25 Programområde 1 
 

5. Kc2 Svar på initiativärende: Minska elbehovet 
Dnr 2022-00663 1.1.2.25 Programområde 1 
 

6. Kc3 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
Dnr 2022-00279 1.2.2.2 Programområde 3 
 

7. Kc4 Gruppledare för de partier som är representerade i 
Kommunstyrelsen men som inte har någon kommunalrådspost 
Dnr 2022-00781 1.1.2.0 Programområde 1 
 

8. KU1 Svar på remiss av Inspektionen för vård och omsorgs redovisning 
av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register 
över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem 
Dnr 2022-00588 1.1.2.1 Programområde 2 
 

9. KU2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 för kommunstyrelsen 
Dnr 2022-00222 1.1.1.25 Programområde 1 
 

10. KU3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 
Dnr 2022-00221 1.1.1.25 Programområde 1 
 

11. M1 Försäljning av fastigheten Visiret 4, utmed Ryssnäsgatan i Viared 
Dnr 2022-00704 3.1.2.2 Programområde 4 
 

12. M2 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2023 
Dnr 2022-00563 3.1.2.6 Programområde 4 
 

13. E1 Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov av el 
(Budgetuppdrag 2021) 
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Dnr 2021-00180 1.1.4.0 Programområde 5 
 
 
 

14. E2 Remissvar av betänkandet I mål - vägar vidare för att fler unga ska 
nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 
Dnr 2022-00584 1.1.2.1 Programområde 3 
 

15. E3 Intern kontrollplan 2023 
Dnr 2022-00565 1.2.3.2 Programområde 1 
 

16. E4 Äskande om medel från Trygghetspotten 
Dnr 2022-00749 2.4.3.3 Programområde 5 
 

17. SP1 Svar på remiss: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden 
Dnr 2022-00595 3.2.1.0 Programområde 5 
 

18. SP2 Svar på remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården  
Dnr 2022-00460 1.1.2.1 Programområde 4 
 

19. SP3 Samrådsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av 
Hässleholmen 3:1, Bodavallen 
Dnr 2021-00825 3.1.1.1 Programområde 4 
 

20. SP4 Planbesked för Byttorp, Byttorpslund 19 m.fl. 
Dnr 2022-00528 3.1.1.1 Programområde 4 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2022 

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00265 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Desiree Karlsson 
 
Datum 

2022-09-22 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00265 1.1.2.25 

  

 

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2022 

Kommunstyrelsen s beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisning från Stadsledningskansliet av inneliggande initiativärenden t.o.m. 
den 15 september 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Initiativärenden ej besvarade 2022-09-15. 
 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering. 
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Redovisning från Stadskansliet av inneliggande initiativärenden t o m 15 september 2022 

Inkom 
Diarienummer  Initiativärende Behandling  

2018-00571 
2011-02-25 
SP Po 1 C.T 

Initiativärenden om avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar. Se 
dnr 2011/KS0204 531 

Under beredning. 

Dnr 2019-00420  
1.1.2.0 
2019-04-23 
E Po2 J.R 

Initiativärende av Annette 
Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): En rättvisare 
ersättningssystem inom 
hemtjänsten 

Under beredning. 

2019-00763 
2019-09-02 
SP Po 4 J.P 

Initiativärende av Annette 
Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rädda skyttet i 
Borås 

Under beredning 

2019-00765  
2019-09-02 
SP Po5 J.P 

Initiativärende av Annette 
Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Utred 
förutsättningarna för att kunna 
skapa av och påfart vid Västra 
Viared 

Under beredning 

2019-00805  
2019-09-16 
M Po5 J.O 

Initiativärende av Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) 
Parkera inte framtiden! 

Under beredning 
(Invänta beslut om parkeringsstrategin först) 

2020-00287  
2020-03-16 
E Po1 J.R 

Initiativärende av Niklas 
Arvidsson (KD) och Oliver Öberg 
(M): Hur kan kommunen 
underlätta för företagen? 

Under beredning 

2020-00288 
2020-03-16 
PF Po1 K.S 

Initiativärende av Oliver Öberg 
(M) och Niklas Arvidsson (KD): 
Förbättrad samverkan i det 
förebyggande arbetet med barn 
och unga 

Under beredning 

2020-00618 
2020-08-18 
SP Po5 J.P 

Initiativärende av Annette 
Carlson (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Ida Legnemark (V): 
Kalla till partiöverskridande 
överläggningar om 
kollektivtrafikutredningen 

Under beredning. 

2021-00412  
2021-04-26 
PF Po1 L.W 

Initiativärende av Ida Legnemark 
(V) och Stefan Lindborg (V): Ta 
arbetsgivaransvar för våldsutsatta! 

Under beredning.  

2021-00717  
2021-09-13 
M Po4 E.E 

Initiativärende av Niklas 
Arvidsson (KD), Annette Carlson 
(M), Martin Nilsson (M), Hans 
Gustavsson (KD), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Hasse Ikävalko 
(M): Planera för nytt 
industriområde längs R40 

Under beredning. 
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Redovisning från Stadskansliet av inneliggande initiativärenden t o m 15 september 2022 

Inkom 
Diarienummer  Initiativärende Behandling  

2021-00773  
2021-09-29 
N Po1 J.W 

Initiativärende av Niklas 
Arvidsson (KD):  Avsluta 
samarbetet med Yancheng 

Under beredning. 

2021-00893  
2021-11-22 
CKS Po2 

Initiativärende av Stefan 
Lindborg (V) och Anne Rapinoja 
(V): Ta fram en lägesbild om 
människohandel och sexköp 

Under beredning 

2022-00200  
2022-02-21 
M Po4 E:E 

Initiativärende av Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD): 
Framtida etableringar för 
industrin 

Under beredning. 

2022-00201  
2022-02-21 
M Po4 E.E 

Initiativärende av Annette 
Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) – Vad görs för att 
företagen ska uppleva att det är 
attraktivt att investera i Borås. 

Under beredning. 

2022-00663 
2022-08-22 
KC Po1 P.K.R 

Initiativärende från Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD): Minska elbehovet 

Under beredning. 

2022-00703 
2022-09-09 
KC Po1 M.W 

Initiativärende av Annette 
Carlson (M), Martin Nilsson (M), 
Hasse Ikävalko (M) och Lars-
Gunnar Comén (M) Mildra 
effekterna av kostnadsökningar 
och inflation 

Under beredning. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Svar på initiativärende: Minska elbehovet 

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Redovisningen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00663 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Peter Krahl Rydberg 
 
Datum 

2022-09-23 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Krahl Rydberg 
Handläggare 
033 358497 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00663 1.1.2.25 

  

 

Svar på initiativärende: Minska elbehovet 

Kommunstyrelsen s beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna 

Ärendet i sin helhet 

Den 22 augusti 2022 biföll kommunstyrelsen ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna med följande uppdrag: 
 
Att Stadsdirektören uppdras att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 
kommunens elförbrukning. 
 
Stadsdirektören har med hjälp av Borås Stads energi- och klimatstrateg 
diskuterat möjliga åtgärder och ett arbete att minska elförbrukningen i enlighet 
med initiativärendets mening har inletts. Insatsen är även koordinerat med 
Lokalförsörjningsförvaltningen som utifrån elpriset också hade identifierat ett 
handlingsbehov. Arbetet består av följande steg: 
 
Information: Stadsdirektören informerar alla förvaltningar och bolag om att 
alla verksamheter behöver se över sina möjligheter att spara el. 
Lokalförsörjningsförvaltningen bidrar med konkreta råd. Förvaltningar och 
bolag med rådighet över tekniska system får ett större ansvar och ska redovisa 
åtgärder och bestämma ett system för uppföljning. 
 

Samordning och stöd: Energi- och klimatstrateg samt energi- och 
klimatsamordnare står för samordning och stöd under höst och vinter. 
 

Uppföljning och rapportering: En uppföljning av åtgärder och resultat sker i 
mars/april i samband med övrig datainsamling på energiområdet. Rapportering 
till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärendet Minska elbehovet, 2022-08-22  
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Tom Andersson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelman 
Chef Strategisk samhällsplanering 

 



Borås 
2022-08-22 

Initiativärende 
 
 
 
 

Minska elbehovet 
 
 
Till följd av energiöverenskommelsen 2016, där fem av riksdagens åtta partier ingick en 

överenskommelse om långsiktig inriktning för svensk energipolitik med målet om hundra procent 

förnybar elproduktion 2040, så har regeringen sedan dessa verkat för att avveckla kärnkraften i 

Sverige. Resultatet av detta, med andra faktorer, är att elpriserna har stigit väldigt mycket.   

 

Borås Stad har sedan länge, likaså energimyndigheten med flera, uppmanat privatpersoner att 

reducera sitt behov av elektricitet. Detta har bland annat skett med målet om ett mer hållbart 

samhälle. Däremot bidrar de höga elpriserna även till att varje part bör se över sin elförbrukning. 

Sverigedemokraterna anser att detta även ska gälla Borås Stad. Med reservation för att effekten 

blir marginell genom enskilda insatser, kan man hoppas på att ett mindre behov av elektricitet 

från Borås Stad kan medverka till att pressa tillbaka elpriserna på marknaden. Fast med fler 

aktörer kommer effekten att bli mer märkbar. 

 

Vi vill mot denna bakgrund uppmana stadsdirektören att, tillsammans med samtliga 

förvaltningschefer och kommunala bolagsledningar, se över vilka åtgärder som man kan vidta för 

att minska behovet av elektricitet i stadens verksamheter, särskilt när elpriserna är som högst – 

utan att detta påverkar kommunens nödvändiga verksamheter. 

 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunstyrelsen besluta, 

 

Att Stadsdirektören uppdras att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 

kommunens elförbrukning. 

 
 

För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, kommunstyrelsen 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
 
Anta reviderad handling ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” med följande 
tillägg: 

- Miljönämnden ändras till Miljö-och Konsumentnämnden 

- Förskolenämnden och Grundskolenämnden får i uppdrag att 
fortsättningsvis revidera och anta dokumentet ”Villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” istället för Kommunstyrelsen respektive 
Kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-29 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-10-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 

Kc3 



 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00279 1.2.2.2 Programområde 03 

Handläggare: Kristina Sköld 
 
Datum 

2022-09-15 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld & Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00279 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta reviderad handling ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” med följande 
tillägg: 

- Miljönämnden ändras till Miljö-och Konsumentnämnden 

- Förskolenämnden och Grundskolenämnden får i uppdrag att 
fortsättningsvis revidera och anta dokumentet ”Villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” istället för Kommunstyrelsen respektive 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har gått igenom författningssamlingen för de dokument som 
är äldre än 2018. Förvaltningarna har först fått svara på om dokumentet 
fortfarande är aktuellt, och om det i så fall behöver ändras. 
I de fall det enbart har varit behov av endast redaktionella ändringar har 
Kommunstyrelsen valt att ta upp ärendet direkt till Kommunfullmäktige utan 
remiss till ansvarig nämnd. Vid större ändringar eller ändring i sak har 
dokumentet dock remitterats till nämnden för yttrande. 
Förskolenämnden och Grundskolenännden har sett över dokumentet ”Villkor 
för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet utifrån de ändringar som gjorts i skollagen sedan 
villkoren senast sågs över. Förslagen till ändringar rör främst förtydligande 
gällande ägar- och ledningsprövning.  Även andra förändringar utifrån nya 
formuleringar i skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är 
nödvändiga. 
 
Övergripande föreslår nämnderna att det finns en tydlig uppdelning mellan 
villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk omsorg. 
Nämnderna vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige på att det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 
2023-01-01, vilka kommer påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk 
omsorg. Förändringarna handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning 
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och systematiskt kvalitetsarbete. Nämnderna kommer att återkomma med 
förslag på vilka ändringar som behöver göras med anledning av lagändringen 
2023-01-01. 
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige antar villkoren utifrån de 
ändringar som nämnderna föreslagit. Kommunstyrelsen föreslår två tillägg: 
 

- Miljönämnden ändras till Miljö-och Konsumentnämnden 
- Förskolenämnden och Grundskolenämnden får i uppdrag att 

fortsättningsvis revidera och anta dokumentet ”Villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” istället för Kommunstyrelsen respektive 
Kommunfullmäktige 

 
 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande Förskolenämnden 
2. Yttrande Grundskolenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden 
2. Grundskolenämnden 
3. Författningssamlingen/Lisette Elander 
 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2022-05-19 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr FN 2022-000431.2.3.0 

Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Att Förskolenämnden översänder förslag till ändringar av villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 

Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer 
påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
 Remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 



 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ing-Marie Samuelsson 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(6) 
Datum 

2022-05-19 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2022-00043 1.2.3.0 
 

  

 

Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Att Förskolenämnden översänder förslag till ändringar av villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 

Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer 
påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån förändringar som 
skett i skollagen. 
Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga. 

Förskolenämndens förslag till ändringar 

Övergripande föreslår Förskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för pedagogisk 
omsorg. Förskolenämnden vill också uppmärksamma Kommunstyrelsen på att 
det är fler ändringar i skollagen som träder i kraft 2023-01-01, vilka kommer att 
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påverka villkor för godkännande gällande pedagogisk omsorg. Förändringarna 
handlar till exempel om ägar- och ledningsprövning och systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Under rubriken Förutsättningar skrivs i stycke tre att ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem”. Förskolenämnden tycker att meningen kan missförstås och 
nämndernas befogenheter blir otydliga. Istället föreslås formuleringen 
”Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem”. 

I stycke fyra står att Förskolenämnden beslutar om pedagogisk omsorg. 
Förskolenämnden kan inte i egentlig mening fatta beslut som rör 
Grundskolenämndens verksamhetsområde. I praktiken brukar dock 
ansökningarna omfatta båda verksamhetsområdena. För att underlätta för dem 
som söker tillstånd bör det därför räcka med en ansökan och en gemensam 
hantering av nämnderna tillsammans. Förskolenämnden menar att följande 
tillägg efter meningen kan förtydliga att ett sådant beslut sker i samverkan med 
Grundskoleförvaltningen. Tillägget lyder ”Ansökan inlämnas till 
Förskolenämnden. Handläggning sker i samråd med Grundskolenämnden om 
ansökan även omfattar barn i skolålder”. 

Sist i samma stycke föreslår Förskolenämnden att villkor för rätt till bidrag 
beskrivs. Villkoren är beskrivna under Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, 
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet och Förskolenämndens förslag är att 
flytta delar av texten till detta stycke enligt följande: ”För förskola och 
fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två 
huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer hur 
bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna.” 
Tilläggsförslaget är något förändrat jämfört med nu gällande styrdokument. 
Förskolenämnden grundar förslaget på skrivningar i skollagen. 

Under rubriken Förutsättningar för godkännande saknas en koppling till nu gällande 
skollag. I skollagen har 2 kap 5 § utökats med 5a-c§§ vilket medför att 
Förskolenämnden föreslår att all text förutom sista meningen i stycket ersätts 
med följande text: 

”Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på 
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
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och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet.” 

Förskolenämnden anser även att rubriken för stycket bör formuleras: ”Villkor 
för godkännande av fristående förskola och fritidshem”. 

Under rubriken Ansökan vill Förskolenämnden ändra beslutstiden från tre 
månader till fyra månader. Med tanke på att en ägar- och ledningsprövning är 
omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 
verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas. 

Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 
underlag vill Förskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via ansökningsblankett 
som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av fristående 
förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden.” Beslut 
är fattat att ta ut en avgift för handläggning av ansökan och det behöver framgå 
under rubriken. Förskolenämnden tycker att rubriken Ny ansökan kan tas bort 
medan texten kan kvarstå. Det handlar inte om en ny ansökan utan om 
förfarandet vid den ansökan som inkommit och beslutats. 

Under rubriken Tillsyn vill Förskolenämnden stryka meningen 
”Tillsynsprotokoll upprättar och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i nämnderna.” Förskolenämnden ansvarar självständigt för tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg och nämnden anser inte att ett 
särskilt protokoll behöver överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Förskolenämnden att 
”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder. 

Under rubriken Överklagande  föreslår Förskolenämnden utifrån samma skäl 
som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Förskolenämnden göra tillägg i första meningen 
så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar etc”. Förskolenämnden föreslår även att sista meningen i 
under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av Säkra och 
Trygga förskolor längre. 

Under rubriken Personal  vill Förskolenämnden att följande tillägg görs först i 
stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.” 
Skrivningen är i enlighet med skollagen 25 kap 7 §. 
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Personal med lärarutbildning byts mot legitimerad personal. 

 
Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp. 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Förskolenämnden att hela texten 
behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 
Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 
pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 
ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef.”  

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Förskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter: 
Aktiva åtgärder  ”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det 
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att 
barn/elever utsätts för kränkande behandling”. Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

Under rubriken Läroplaner tycker Förskolenämnden att det för tydlighetens skull 
kan skrivas ut att meningen gäller den fristående förskolan och fritidshemmet. 

Under rubriken Kvalitetsarbete anser Förskolenämnden att meningen bättre kan 
harmoniera med skollagens skrivningar 4 kap 3 § och föreslår följande 
formulering: ”Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen.” 

Rubriken och texten under Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman respektive Definition vill Förskolenämnden stryka då dokumentet syftar 
till att beskriva villkor för pedagogisk omsorg i enskild regi. Ny rubrik föreslås 
vara ”Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola och fritidshem”. 
Förskolenämnden föreslår att underrubriken ”Villkor för pedagogisk omsorg” 
läggs till för att följa samma struktur som för stycket om fristående förskola. 

Under rubriken Ansökan (Under huvudrubriken Pedagogisk omsorg som erbjuds 
istället för förskola och fritidshem) föreslår Förskolenämnden att handläggningstid 
inför beslut ändras till 4 månader. Ägar- och ledningsprövningen kräver mer tid 
att handlägga. En strykning föreslås även av texten: ”Till ansökan bifogas de 
uppgifter, som enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa 
de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 
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kap 10 § i Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma  om 
huvudmannen har rätt till bidrag.” Skälet till strykningen är den ägar- och 
ledningsprövning som beskrivs i skollagen. Istället bör text kring 
ansökningsblankett finnas liknande den finns som under ansökan för fristående 
förskola eller fritidshem finnas. 

Dessutom föreslår Förskolenämnden att rubriken Ny ansökan stryks då den inte 
fyller någon funktion. 

Under rubriken Tillsyn vill Förskolenämnden stryka formuleringen som anger 
intervall för tillsyn. Formuleringen att tillsyn utövas regelmässigt etc. är tillräcklig. 
Förskolenämnden föreslår även att sista stycket som beskriver hantering av 
tillsynsprotokollet stryks då ansvaret för tillsyn endast ligger hos Förskolenämnden. 

Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Förskolenämnden att ordet 
”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 
”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 
mot Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Förskolenämnden bytas ut mot 
”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 
överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 
godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem. 

Under rubriken Övergripande bestämmelser anser Förskolenämnden behöver 
omformuleras utifrån gällande skollag. Förslag på ny formulering av den andra 
meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk 
omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt vill Förskolenämnden byta ut orden 
”Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden” till Socialnämnden. 

Avsnittet Likabehandlingsplan kan tas bort då plan mot kränkande behandling 
ersätter innehållet. Begreppet används inte i skollagen. 
 
Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 
pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 
text under dessa rubriker föreslår Förskolenämnden att de stryks. Texterna är 
antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Prövning av barnets bästa  

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 
grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 
inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss är 
nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 
beakta barnperspektivet och de olika rättighetsprinciperna i ärendet. 
Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen 
och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 12 maj 2022. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

[Namn]  
Andreas Ekström 

[Namn]  
Ina Furtenbach 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-03-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00279 1.2.2.2 

  

 
 

Remiss: Villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

Författningssamlingen har varit föremål för genomgång och 
aktualitetsprövning, och Förskoleförvaltningen har uppgett att villkor för 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet behöver ses över innehållsmässigt. De gällande 
villkoren är bifogat missivet. 

Förslaget på ändringar i villkoren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 
den 2022-05-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till 
KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00269 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Motiveringen till ändringarna ska finnas med i förslaget från nämnden. 

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

Kristina Sköld och Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 



  
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fri-
stående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25. 
Reviderat av Kommunstyrelsen 2017-03-06 

Gäller fr.o.m. 2017-03-06 

Förutsättningar 

Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritids-
hem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i 
ålder 1-5 år finns förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem.  

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem*. Enskild hu-
vudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet.  

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem* 

För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar För-
skolenämnden om rätt till bidrag. 

Utöver följande villkor är Skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verk-
samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 

Definition 
* Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och 

grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt 
för barnen/eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad.  

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-
dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Borås Stads Författningssamling 2017 



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras till Förskolenämn-
den. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i 
ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in.  

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” be-
hövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare.  

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande.  

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. För-
skolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen 
erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor.  

Borås Stads Författningssamling 2017 
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och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det 
finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten.  

Personal 
Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervis-
ning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas 
annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas. 

Andelen personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens 
förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås 
Stad 

Belastningsregistret
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan an-
ställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas 
ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Anmälningsplikt
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskole-
nämnden, respektive Grundskolenämnden. 

Rutiner 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns miss-
tanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en Likabehand-
lingsplan. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Plan mot kränkande behandling
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-
hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten.  

Läroplaner
Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd.  

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 
inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas 
rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.  

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.  

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman 

Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 
  pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem,  
  öppen förskola 
  öppen fritidsverksamhet 
  omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och  
fritidshem 

Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fri-
tidshem kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-
dömas som lämplig för uppdraget. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska 
göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett an-
sökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till 
bidrag. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor 
som anges i Skollagen  

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år 
efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs.  
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda fallet 
ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskole-
nämnden.  

Återkallande av godkännande
Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som 
gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen åter-
kalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet  

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen. 

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-
rivas i fastigheten.  

Barngrupperna 
 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamhet-
en. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och 
en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lä-
rande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarut-
bildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn.  

Belastningsregistret
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan an-
ställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belast-
ningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 

Anmälningsplikt
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskole-
nämnden.  
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Rutiner 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns miss-
tanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-
hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten.  

Läroplaner
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Bar-
nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas 
rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.  

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.  

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skolla-
gen. 
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Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet 601:1 

Villkor för rätt till bidrag
Fristående förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet 

Förutsättningar förskola och fritidshem
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman.  

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän 
för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går 
i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som bedriver pedago-
gisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 
1.  huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offent-

lig verksamhet, 
2.  verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksam-

het, 
3.  verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsva-

rande verksamhet med undantag om kommunen beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för 
barn i behov av särskilt stöd med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter uppstår för kommunen 

4.  avgifterna inte är oskäligt höga. 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan om 
”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda 
karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att 
anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från 
en huvudman, medge undantag från kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare 
arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till 
andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skolla-
gen. 
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Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I 
Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns 
förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem* fritidshem som inte 
anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan 
pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem* Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden 
beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar 
Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker 
handläggningen i samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer 
hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

Utöver följande villkor är Skollagens skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive 
verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 

Definition * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och 
grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 
barnen/eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska be-dömas som 
lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 



de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 
genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga 
följande personer bedöms lämpliga: verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom 
ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för barnen eller för denna del av skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående 
förskola och fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras till Förskolenämnden. 
Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska 
fattas inom 3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag” behövs som 
underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av 
fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om 
godkännande av fristående fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda 
fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra 
sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen. 



Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som 
anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för 
att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs 
på motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen erbjuds 
att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och Trygga förskolor. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns rutiner 
för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens 
förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställningen 
påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa tillämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 



Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en Likabehandlingsplan. 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid 
förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-hövs för 
att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Förskola och fritidshem Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, 
samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information 
om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman 

Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 

 pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 



 öppen förskola 

 öppen fritidsverksamhet 

 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 

Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, kan 
ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska bedömas som 
lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten 
inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag 
för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till 
Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor som anges i 
Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det enskilda 
fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter behandling i Förskolenämnden. 



Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om 
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de 
villkor som gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får kommunen 
Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.  

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet 

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i Skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-rivas i 
fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarutbildning 
eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställning 
påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret 
bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av Skollagen.  skollagen samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tilllämpa tillämpa 
sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till 
Förskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 



Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som be-hövs för 
att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skollagen. 

Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, fritidshem samt annan 
pedagogisk verksamhet 

Förutsättningar förskola och fritidshem 
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. 

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän för 
samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som bedriver pedagogisk 
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 



1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 
verksamhet, 

2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksam-het, 
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 

verksamhet med undantag om kommunen beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för barn i behov 
av särskilt stöd med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan om ”öppen 
för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att anordna 
verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, 
medge undantag från kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar, 
får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits 
emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skollagen.  
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Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I 
Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns 
förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem som inte anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk 
verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar 
Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker 
handläggningen i samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som fordras för 
att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer 
hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

Utöver följande villkor är skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verk-
samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i 
de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 
genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga 
följande personer bedöms lämpliga: verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom 
ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 
laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 



För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för barnen eller för denna del av skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående 
förskola och fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola ska göras till Förskolenämnden. Ansökan om att få bedriva 
enskilt fritidshem ska göras till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det 
att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om godkännande av 
fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om 
godkännande av fristående fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna 
i skollagen. 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att uppfylla syftet med 
utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för 
att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs 
på motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen ska visa 
att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt 
Miljöbalken och brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 



Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal ska på huvudmannanivå* vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställningen 
påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid 
förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna 
råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 



Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information 
om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, kan 
ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska bedömas som 
lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten 
inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag 
för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till 
Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter 
godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller 
beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får Förskolenämnden återkalla beslut om 
rätt till bidrag. 



Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bed-rivas i 
fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med barnskötarutbildning 
eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställning 
påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret 
bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för enskilt 
bedriven verksamhet som följer av skollagen samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns misstanke om 
övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn/elever och att åtgärder genomförs för att förebygga och 
förhindra att barn/elever utsätts för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. 



Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 
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Yttrande över remiss - Villkor för godkännande och rätt 
till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden fastställer förslag till remissvar med ändringen att nya 
skrivningar under rubriken ”Tillsyn” utgår. Grundskolenämnden översänder 
förändrat förslag till ändringar av villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har granskat villkor för godkännande och rätt till bidrag 
för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg utifrån 
förändringar som skett i skollagen.  
Skollagen har sedan villkorens tillkomst förtydligats gällande ägar- och 
ledningsprövning. Även andra förändringar utifrån nya formuleringar i 
skollagen medför att ändringar av styrdokumentet är nödvändiga.  
 

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämndens förslag till ändringar 

Övergripande föreslår Grundskolenämnden att det finns en tydlig uppdelning 
mellan villkor för fristående förskola och fritidshem respektive för annan 
pedagogisk verksamhet.  

Under rubriken Förutsättningar skrivs i stycke tre att ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
fritidshem”. Grundskolenämnden tycker att meningen kan missförstås och 
nämndernas befogenheter blir otydliga. Istället föreslås formuleringen 
”Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem”. 

I stycke fyra står att Förskolenämnden beslutar om pedagogisk omsorg. 
Förskolenämnden kan inte i egentlig mening fatta beslut som rör 
Grundskolenämndens verksamhetsområde. I praktiken brukar dock 
ansökningarna omfatta båda verksamhetsområdena. För att underlätta för dem 
som söker tillstånd bör det därför räcka med en ansökan och en gemensam 
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hantering av nämnderna tillsammans. Grundskolenämnden menar att följande 
tillägg efter meningen kan förtydliga att ett sådant beslut sker i samverkan med 
Grundskoleförvaltningen. Tillägget lyder ”Ansökan inlämnas till 
Förskolenämnden. Handläggning sker i samråd med Grundskolenämnden om 
ansökan även omfattar barn i skolålder”.  

Sist i samma stycke föreslår Grundskolenämnden att villkor för rätt till bidrag 
beskrivs. Villkoren är beskrivna under Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, 
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet och Grundskolenämndens förslag är att 
flytta delar av texten till detta stycke enligt följande: ”För förskola och 
fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver det som 
fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte till fler än två 
huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun bestämmer hur 
bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna.” 
Tilläggsförslaget är något förändrat jämfört med nu gällande styrdokument. 
Förskolenämnden grundar förslaget på skrivningar i skollagen.  

Under rubriken Förutsättningar för godkännande saknas en koppling till nu gällande 
skollag. I skollagen har 2 kap 5 § utökats med 5a-c §§ vilket medför att 
Grundskolenämnden föreslår att all text förutom sista meningen i stycket 
ersätts med följande text:  

”Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på 
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet.” 

Grundskolenämnden anser även att rubriken för stycket bör formuleras: 
”Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem”. 

Under rubriken Ansökan vill Grundskolenämnden ändra beslutstiden från tre 
månader till fyra månader. Med tanke på att en ägar- och ledningsprövning är 
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omfattande för huvudman som söker tillstånd att bedriva en fristående 
verksamhet, så behöver tiden för handläggning av ansökan utökas.  

Meningen om att det till ansökan ska bifogas uppgifter som behövs som 
underlag vill Grundskolenämnden ändra till: ”Ansökan sker via 
ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. Ansökan om 
godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift inkommit till 
Förskolenämnden.” Förskolenämnden har fattat beslut att ta ut en avgift för 
handläggning av ansökan och det behöver framgå under rubriken. Det behöver 
också framgå att Grundskolenämnden inte tar någon avgift för att handlägga 
beslutet. 

Under rubriken Återkallande av godkännande anser Grundskolenämnden att 
”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden” eftersom ansvaret ligger på två nämnder.  

Under rubriken Överklagande  föreslår Grundskolenämnden utifrån samma skäl 
som ovan att ”Kommunen” ska bytas ut mot ”Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden”. 

Under rubriken Lokalerna vill Grundskolenämnden göra tillägg i första 
meningen så att den lyder: ”Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade 
med sådana säkerhetsanordningar etc”. Grundskolenämnden föreslår även att 
sista meningen i under rubriken tas bort. Det bedrivs inget certifieringsarbete av 
Säkra och Trygga förskolor längre.  

Under rubriken Personal  vill Grundskolenämnden att följande tillägg görs först i 
stycket: ”Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.” Skrivningen är i 
enlighet med skollagen 2 kap 14 §. 

”Personal med lärarutbildning” byts mot ”legitimerad personal”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rubriken Rutiner ändras till Rutiner vid misstanke om övergrepp 

Under rubriken Ledning av verksamheten ser Grundskolenämnden att hela texten 
behöver bytas ut då rubriken inte överensstämmer med efterföljande text. 
Förslag till ny text under rubriken är följande: ”Huvudmannen ska se till att 
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter samt 
bestämmelser för utbildningen som återfinns i andra författningar. Det 
pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska ledas av en rektor. Denne 
ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som 
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska 
dessutom utse en skolchef.”   

Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  
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Aktiva åtgärder  
”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

Under rubriken Läroplaner tycker Grundskolenämnden att det för tydlighetens 
skull kan skrivas ut att meningen gäller den fristående förskolan och 
fritidshemmet. 

Under rubriken Kvalitetsarbete anser Grundskolenämnden att meningen bättre 
kan harmoniera med skollagens skrivningar 4 kap 3 § och föreslår följande 
formulering: ”Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen.” 

Rubriken och texten under Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman och Definition vill Grundskolenämnden stryka då dokumentet syftar till 
att beskriva villkor för pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Rubriken bör istället vara ”Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem” 

Det behövs en underrubrik som heter ”Villkor för pedagogisk omsorg” för att 
följa samma struktur som för förskoleklass och fritidshem. 

Under rubriken Ansökan (Under huvudrubriken Pedagogisk omsorg som erbjuds 
istället för förskola och fritidshem) föreslår Förskolenämnden att handläggningstid 
inför beslut ändras till 4 månader. Ägar- och ledningsprövningen kräver mer tid 
att handlägga. 

En strykning föreslås även av texten: ”Till ansökan bifogas de uppgifter, som 
enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i 
Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma  om 
huvudmannen har rätt till bidrag.” 

Skälet till strykningen är den ägar- och ledningsprövning som beskrivs i 
skollagen. Istället bör samma text kring ansökningsblankett som under ansökan 
för förskola eller fritidshem finnas. Dessutom föreslår Grundskolenämnden att 
rubriken Ny ansökan stryks då den inte fyller någon funktion. 

Under rubriken Tillsyn vill Grundskolenämnden stryka formuleringen som anger 
intervall för tillsyn. Formuleringen att tillsyn utövas regelbundet etc. är tillräcklig. 
Förskolenämnden föreslår även att sista stycket som beskriver hantering av 
tillsynsprotokollet stryks då ansvaret för tillsyn endast ligger hos Förskolenämnden.   
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Under rubriken Återkallande av godkännande föreslår Grundskolenämnden att 
ordet ”Kommunen” byts ut till ”Förskolenämnden”. I sista stycket kan ordet 
”kommunens” bytas ut mot ordet ”föreläggandet”. 

Under rubriken Överklagande vill Förskolenämnden byta ut ordet kommunen 
mot Förskolenämnden. 

Rubriken Bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet föreslås av Grundskolenämnden bytas ut mot 
”Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg”.  Det blir då en bättre 
överensstämmelse med rubriksättning för tidigare avsnitt om 
godkännandevillkor för att bedriva fristående förskola och fritidshem.  

Texten under rubriken Övergripande bestämmelser anser Grundskolenämnden 
behöver omformuleras utifrån gällande skollag och dessutom placeras under 
rubriken Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg. Förslag på ny formulering av 
den andra meningen är: ”Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva 
pedagogisk omsorg ska ges om huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig, om verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om 
verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att 
erbjuda motsvarande verksamhet med undantag för barn som hemkommunen 
har beslutat att inte lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) 
samt om avgifterna inte är oskäligt höga”. 

Under rubriken Anmälningsplikt behöver hänvisningen till skollagen bytas ut 
mot socialtjänstlagen och Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
mot Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Rubrikerna Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan med tillhörande 
texter föreslås av Grundskolenämnden bytas mot följande rubriker och texter:  

Aktiva åtgärder  
”Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling”. 

Plan mot kränkande behandling 
”Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever”. 

 
Huvudrubrikerna ”Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, förtidshem samt annan 
pedagogisk omsorg” och ”Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter” samt samtlig 
text under dessa rubriker föreslår Grundskolenämnden att de stryks. Texterna 
är antingen flyttad till annan plats i dokumentet eller har ingen relevans. 
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Förslag till förändring av texten med ändringar och strykningar 
Strykningar i röd och överstruken text. Tillägg i blå text. 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 
förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 
och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 
förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 
fritidshem* fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass 
och grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk 
verksamhet. 

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslutar om godkännande av 
fristående förskola och fritidshem* Förskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående förskola och Grundskolenämnden beslutar om 
godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 
fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 
innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 
samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 
till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 
pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 
bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

Utöver följande villkor är Skollagens skollagens och andra författningars 
bestämmelser för respektive verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem* 

Definition * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass och grundskola. 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Förutsättningar för godkännande 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen/eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av Borås Stad. 
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Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska be-dömas som lämplig för uppdraget. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola eller pedagogisk omsorg ska göras 
till Förskolenämnden. Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem* ska göras 
till Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 4 månader från det 
att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande och rätt 
till bidrag” behövs som underlag för respektive nämnds bedömning. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 
Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 
inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 
fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Ny ansökan 
Godkännande av verksamheten ges tillsvidare. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 
ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 
ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i 
det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i nämnderna. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga 
huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de 
krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor 
som gäller för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är 
allvarligt, får kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden 
återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får 
överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Villkor för godkännande 

Övergripande bestämmelser Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de 
övergripande krav som anges i Skollagen 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 
barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 
Huvudmannen erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering av Säkra och 
Trygga förskolor. 

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 
Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 
brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 
i verksamheten. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Andelen legitimerad personal med lärarutbildning ska på huvudmannanivå* 
vara i nivå med kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 
driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 
belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 
anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden respektive 
Grundskolenämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling samt en 
Likabehandlingsplan. 

Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 
och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 
andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 
ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. 
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Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Förskola och fritidshem Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska 
tillämpa gällande läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

 

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild 
huvudman 

Definition 
Med annan pedagogisk verksamhet avses: 

 pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 

 öppen förskola 

 öppen fritidsverksamhet 

 omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 
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Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 
fritidshem 

Förutsättningar för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 
3 4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av 
huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10 § i Skollagen, 
behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt 
till bidrag. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Ny ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen 
uppfyller de villkor som anges i Skollagen 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet regelmässigt en gång vartannat år och när någon 
omständighet i det enskilda fallet ger anledning därtill. 

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till Kommunstyrelsen efter 
behandling i Förskolenämnden. 

Återkallande av godkännande 
Kommunen Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina 
skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om 
rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om kommunens föreläggande föreläggandet inte följs och missförhållandet är 
allvarligt, får kommunen Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av kommunen Förskolenämnden får överklagas i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen.  

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig 
verksamhet 

Övergripande bestämmelser 
Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som 
anges i Skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt 
krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska 
uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 
kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 
verksamheten får bed-rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 
storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är 
inskrivet i verksamheten. 
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Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 
barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 
med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 
erfarenhet av arbete med barn. 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen.  skollagen 
samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tilllämpa tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen socialtjänstlagen att 
anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. 

Likabehandlingsplan 
En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som be-hövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 
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Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 
ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
regleras i Skollagen. 

Villkor för rätt till bidrag Fristående förskola, fritidshem samt 
annan pedagogisk verksamhet 

Förutsättningar förskola och fritidshem 
För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. 

Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas till fler 
än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk 
omsorg för ett barn som också går i förskola. 

Förutsättningar Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem 
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som 
bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, 

2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens 
motsvarande verksam-het, 

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter 
att erbjuda motsvarande verksamhet med undantag om kommunen 
beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd 
med hänvisning till att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen 

4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
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Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i 
punkt 3 ovan om ”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om det finns skäl med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

I Borås Stad gäller ett generellt undantag för att göra det möjligt för två eller 
flera familjer att anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan 
Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, medge undantag från 
kravet ”öppen för alla”. 

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras 
vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till 
vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot. 

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 
regleras i Skollagen.  

 

 

Förslag till ny text, renskriven 

 

 

Förutsättningar 
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds 
förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs uppgiften av Förskolenämnden 
och Grundskolenämnden. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen 
förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem. 

Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och 
fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass och 
grundskola. Enskild huvudman får även bedriva annan pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskola och 
Grundskolenämnden beslutar om godkännande av fristående fritidshem. 
 
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller 
fritidshem* beslutar Förskolenämnden om rätt till bidrag. Om ansökan 
innefattar pedagogisk omsorg för barn i skolåldern sker handläggningen i 
samråd med Grundskolenämnden. 

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag 
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman. Bidrag lämnas inte 
till fler än två huvudmän för samma barn eller till fler än en huvudman för 
pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Borås kommun 
bestämmer hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 
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Utöver följande villkor är skollagens och andra författningars bestämmelser för 
respektive verk-samhetsområde tillämpliga i sin helhet. 

Fristående förskola och fritidshem 

Huvudman 
Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av fristående förskola och fritidshem 
Godkännande ska lämnas om den som ansöker genom erfarenhet eller på annat 
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten 
och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen genom en ägar- och ledningsprövning.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk 
person krävs att samtliga följande personer bedöms lämpliga: verkställande 
direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för denna del av 
skolväsendet i Borås Stad.  Ett godkännande av fristående förskola och 
fristående skola ska avse viss utbildning vid en viss förskole- eller skolenhet. 

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag. 

Ansökan 
Ansökan om att få bedriva enskild förskola ska göras till Förskolenämnden. 
Ansökan om att få bedriva enskilt fritidshem ska göras till 
Grundskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 4 månader från det att 
komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 
Ansökan om godkännande av fristående förskola behandlas först efter att avgift 
inkommit till Förskolenämnden. Ansökan om godkännande av fristående 
fritidshem är inte avgiftsbelagd. 

Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och 
ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 

Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
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verksamheten bedrivs. Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden 
ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 
anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får förelägga huvudmannen 
att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer 
av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för 
godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 
Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden återkalla beslut om rätt till 
bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden respektive Grundskolenämnden får överklagas i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Lokalerna 
För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
uppfylla syftet med utbildningen. 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och utrustade med sådana 
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till 
barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 
Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till 
Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och 
brandskydd. 

Barngrupperna 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet 
i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas.”. 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 
för viss undervisning får bedriva undervisningen. 

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 



Borås Stad 
  Sida 

18(22) 
 

 

Andelen legitimerad personal ska på huvudmannanivå* vara i nivå med 
kommunens förskolor/fritidshem. 

* Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor som huvudmannen 
driver i Borås Stad 

Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställningen påbörjas. 

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 
belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av. skollagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 
barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Ledning av verksamheten 
Huvudmannen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen 
och andra föreskrifter samt bestämmelser för utbildningen som återfinns i 
andra författningar. Det pedagogiska arbetet vid förskolan/fritidshemmet ska 
ledas av en rektor. Denne ansvarar för att utbildningen utvecklas. Som rektor 
får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt. Huvudmannen ska dessutom utse en skolchef. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
Den fristående förskolan eller fritidshemmet ska tillämpa gällande läroplaner, 
samt Skolverkets Allmänna råd. 

Inflytande och samråd 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 
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Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i fritidshemmet ska erbjudas 
möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och 
fritidshem 

Huvudman 
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman. 

Villkor för godkännande av pedagogisk omsorg 
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola och fritidshem, kan ansöka om bidrag från kommunen. 

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är 
huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget. 

Godkännande och rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ges om 
huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet, om verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, om verksamheten är 
öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande 
verksamhet med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag (gäller tilläggsbelopp för ett barn om betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår av kommunen) samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga. 

Ansökan 
Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 
4 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Ansökan sker via ansökningsblankett som finns på Borås Stads hemsida. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat 
verksamhet inom ett år efter godkännandet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan 
göras. 
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Tillsyn 
Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av den kommun där 
verksamheten bedrivs. Förskolenämnden ansvarar för tillsynen. 

Tillsyn utövas regelbundet och när någon omständighet i det enskilda fallet ger 
anledning därtill. 

Återkallande av godkännande 
Förskolenämnden får förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter, om 
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut 
om föreläggande gäller omedelbart. 

Om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt, får 
Förskolenämnden återkalla beslut om rätt till bidrag. 

Överklagande 
Beslut av Förskolenämnden får överklagas i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen.  

Lokalerna 
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt 
krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska 
uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i 
kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 
verksamheten får bed-rivas i fastigheten. 

Barngrupperna 
Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 
storlek. 

Försäkring 
Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är 
inskrivet i verksamheten. 

Personal 
Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov 
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder 
barnen för fortsatt lärande. 

För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal 
med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig 
erfarenhet av arbete med barn. 
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Belastningsregistret 
Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan. 

Tystnadsplikt 
Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den 
tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av skollagen samt 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Anmälningsplikt 
Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 
och kan tillämpa sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla misstanke om 
barn/elever som far illa till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Rutiner vid misstanke om övergrepp 
Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas 
om det finns misstanke om övergrepp mot barn/elever. 

Aktiva åtgärder 
Huvudmannen ska utifrån diskrimineringslagen se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn/elever och 
att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn/elever utsätts 
för kränkande behandling 

Plan mot kränkande behandling 
Huvudmannen ska utifrån skollagen se till att årligen upprätta en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn/elever. 

Läroplaner 
För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd 
ska tillämpas. 

Inflytande 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 

Övergångar 
För att underlätta barns/elevers övergång mellan de olika verksamhetsformerna 
ska det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem. 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Kvalitetsarbete 
Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Gruppledare för de partier som är representerade i 

Kommunstyrelsen men som inte har någon 

kommunalrådspost 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Till gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men 

som inte har någon kommunalrådspost utses: 

för Vänsterpartiet: Stefan Lindborg 

för Miljöpartiet de gröna: Linnea Kläth 

Beslutet gäller förutsatt att personerna väljs till Kommunstyrelsen på 

Kommunfullmäktiges första sammanträde den 20 oktober 2022. 

 

 

 

Datum 

2022-10-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00781 1.1.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-10-14 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00781 1.1.2.0 

  

 

Gruppledare för de partier som är representerade i 

Kommunstyrelsen men som inte har någon 

kommunalrådspost. 

Kommunstyrelsens beslut 

Till gruppledare för de partier som är representerade i Kommunstyrelsen men 

som inte har någon kommunalrådspost utses: 

för Vänsterpartiet: Stefan Lindborg 

för Miljöpartiet de gröna: Linnea Kläth 

Beslutet gäller förutsatt att personerna väljs till Kommunstyrelsen på 

Kommunfullmäktiges första sammanträde den 20 oktober 2022. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Löneservice 

2. Stefan Lindborg 

3. Linnea Kläth  

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg  

Stadsdirektör  
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson 
Ordförande 

Hayne Hedin 
Tf. Förvaltningschef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Svar på remiss av Inspektionen för vård och omsorgs 
redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta 
ett nationellt register över HVB och stödboenden för 
barn och unga samt särskilda ungdomshem 

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Att tillstyrka förslaget med tillägg 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-26 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00588 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 
 
Datum 

2022-09-22 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00588 1.1.2.1 

  

 

Svar på remiss av Inspektionen för vård och omsorgs 
redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta 
ett nationellt register över HVB och stödboenden för 
barn och unga samt särskilda ungdomshem 

Kommunstyrelsen s beslut 

Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg 

Sammanfattning 

Förslaget innebär att IVO skapar ett register där de samlar uppgifter som de har 
rörande HVB, stödboenden och särskilda ungdomshem. Registret ska vara i 
digital form men för att kunna genomföra förslaget behövs förändringar i lagen 
hur IVO behandlar personuppgifter samt införandet av en sekretessbrytande 
bestämmelse.  

Borås Stad anser att förslaget med att uppgifter samlas i en digital form 
kommer att underlätta arbetet något men anser att uppgifterna i sig inte 
kommer att förändra beslutsfattandet. Det är först när IVO tar ett helhetsgrepp 
om hur uppgifterna ska påverka beslutsfattandet som verktyget kommer att få 
ett värde för kommunala beslutsfattare. 

 

Ärendet i sin helhet 

Regeringen beslöt den 11 mars 2021 att ge ett uppdrag till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) att se på förutsättningarna för att skapa en 
”infrastruktur för tillsyn och tillståndsinformation”. Funktionen ska kunna 
lämna ut information ur det nationella registret över hem för vård eller boende, 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. IVO har i ett 
betänkande formulerat att myndigheten behöver uppdatera informationen och 
uppgifter i deras egna system för att säkra kvaliteten på det som ska publiceras. 
De tekniska lösningarna ger förutsättningar men IVO bedömer att 
personuppgiftslagen samt sekretessregler sätter käppar i hjulen för dem att 
presentera efterfrågade uppgifter så som det är tänkt. För att dessa uppgifter 
ska kunna presenteras krävs att nya bestämmelser införs i form av 
sekretessbrytande bestämmelser samt förändring av uppdraget till IVO. Borås 
Stad har fått möjligheten att lämna synpunkter på dessa förändringar. 
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IVO som nationell tillsynsmyndighet bidrar till att stärka tryggheten för 
placerade barn och unga genom sin tillståndsprövning och tillsyn. IVO granskar 
om verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och föreskrifter. Tillsynen 
är inriktad både på hur verksamheten bedrivs och hur enskilda verksamheter 
uppfyller kraven på lämplighet, insikt och ekonomiska förutsättningar. Registret 
som föreslås riktar sig till individ- och familjeomsorgens handläggare när ett 
beslut om HVB, stödboende eller SIS hem ska verkställas. I registret ska - kort 
sagt – uppgifter som IVO har på olika ställen samlas. Genom att informationen 
samlas och kompletteras med personuppgifter samt med information som idag 
ligger under sekretess under ett system ska det underlätta beslutsfattandet för 
handläggarna. 

Vid ett beslut söker handläggarna ett boende utifrån barnets eller ungdomens 
individuella behov. Handläggarna använder sig av ett webbaserat verktyg kallat 
”PlaceringsInfo”.  Där finns uppgifter om nationellt upphandlade boenden, 
dess olika inriktningar, kompetenser samlade. Uppgifterna i ”PlaceringsInfo” 
kompletteras med ackumulerad kunskap inom handläggargruppen. Utöver 
dessa förhållandevis lättillgängliga uppgifter söks uppgifter som IVO har 
iakttagit om boendena. Uppgifter av IVO begär handläggarna ut enligt regler 
om allmänna handlingar. Jämfört med IVO tar sökningar i Placeringsinfo kort 
tid. Verkligheten för handläggarna är dock inte sådan att det finns så mycket tid 
för kunskaps- och informationsinhämtning, för det första råder det brist på 
platser och för det andra behöver handläggarna finna boenden omedelbart. Det 
är i praktiken få fall där handläggaren kan vänta in platser utan de flesta 
placeringar kräver en kompromiss mellan tillgänglighet och inriktning under 
förutsättning att boendet har tillstånd. 

Syftet med förslaget är att informationen ska vara lättillgängligt samt bidra med 
bättre beslutsunderlag. Uppgifter om indraget tillstånd eller inriktning på 
verksamheten bidrar till säkerhet för den placerade. Verksamhetens tillstånd 
från IVO är avgörande för en handläggares beslut men det finns svagheter med 
tillståndssystem. Ett tillstånd är ingen garanti för att en verksamhet bedrivs med 
godkänd kvalitet vid ett givet läge, tid eller situation. Vid en omedelbar 
placering måste - om förslaget går igenom - en handläggare därför förhålla sig 
till iakttagelser från en tillsyn eller tips och fråga sig hur uppgifterna ska få 
betydelse vid verkställande. Vissa boenden har exempelvis inte fått tillsyn på 
flera år och vad betyder det för den individuella placeringen?  En uppgift som 
skulle behöva vara med i förslaget är ”Grönt ljus”. ”Grönt ljus” får bolag som 
sköts väl utifrån ekonomiska och lagliga aspekter och används främst i 
upphandlingar. Det är när IVO tar ett helhetsgrepp redovisar hur en 
handläggare ska förhålla sig till uppgifterna som registret får ett mervärde för 
användaren. Med helhetsgrepp menas exempelvis att IVO även informerar om 
boendet ska ta emot nya eller inte eller hur en verkställande myndighet ska 
förhålla sig till informationen, liknande ”grönt ljus” funktionen vid 
upphandling. 

Förslagen finns att läsa i dess helhet: Slutredovisning - Nationellt register över 
HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem (ivo.se) 

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/slutredovisning-ru-nationellt-register-ivo-2022.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/slutredovisning-ru-nationellt-register-ivo-2022.pdf
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Remissyttrandet i sin helhet 

Borås Stad synpunkter på förslaget att samlad information från IVO kommer 
att underlätta informationsinhämtningen men som Borås Stad förstår förslaget 
är frågan om ytterligare information kommer att underlätta arbetet. Eftersom 
den merinformation som ska lagstiftas kring inte underlättar ställningstagandet 
torde förslaget sakna eller ha litet värde för kommunen i praktiken och i 
slutändan inte heller för ett placerat barn.  Borås Stad tillstyrker förslaget med 
det tillägg att IVO även informerar om boendet ska ta emot nya eller inte eller 
hur en verkställande myndighet ska förhålla sig till informationen, liknande 
”grönt ljus” funktionen vid upphandling.  
 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Remiss av Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av 
Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem, 2022-10-17 
2. Svar på remiss: Remiss av Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av 
Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem, 2022-10-17 

Beslutet expedieras till 

1. s.remissvar@regeringskansliet.se (se inkommen handling nr.1) 

2. s.fs@regeringskansliet.se. 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 

 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
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Magnus Jungvid 
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Socialdepartementet 
 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av 
Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av 
Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt 
register över HVB och stödboenden för barn och unga 
samt särskilda ungdomshem 

S2021/02373 

Beslut 

Borås Stad tillstyrker förslaget med tillägg 

4 kap. 3 a § SoF 

Borås Stad synpunkter på förslaget är att samlad information från IVO kommer 
att underlätta informationsinhämtningen men som Borås Stad förstår förslaget 
är frågan om ytterligare information kommer att underlätta arbetet. Eftersom 
den merinformation som ska lagstiftas kring inte underlättar ställningstagandet 
torde förslaget sakna eller ha litet värde för kommunen i praktiken och i 
slutändan inte heller för ett placerat barn.  Borås Stad tillstyrker förslaget med 
det tillägg att IVO även informerar om boendet ska ta emot nya eller inte eller 
hur en verkställande myndighet ska förhålla sig till informationen, liknande 
”grönt ljus” funktionen vid upphandling.  
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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BESLUTSFÖRSLAG 
 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 för kommunstyrelsen 

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget per 
augusti 2022 för Kommunstyrelsen godkänns och rapporten översänds till 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00222 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Emelie Cergic Boberg 
 
Datum 

2022-09-22 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget, augusti 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen s beslut 

Uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget per 
augusti 2022 för Kommunstyrelsen godkänns och rapporten översänds till 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden. Den 
instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram.  

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag.  

I bilagan till detta ärende finns totalt åtta aktuella uppdrag redovisade. Ett 
uppdrag är färdigt, sex uppdrag är föremål för politisk beredning och ett 
uppdrag har precis påbörjat handläggning. 

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 
genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 
genom beslut i redan pågående ärenden. Den instans som får uppdraget 
ansvarar de för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram.  

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag.  
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Motioner hanteras dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen 
eller medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år 
ska det inom samma tid anmälas till Kommunfullmäktige. Det ska också 
redovisas vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då 
att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 
kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende finns totalt åtta aktuella uppdrag redovisade. Ett 
uppdrag är färdigt, sex uppdrag är föremål för politisk beredning och ett 
uppdrag har precis påbörjat handläggning. 

Enligt Borås Stads budget 2022 ska samtliga verksamheter arbeta 
rättighetsbaserat. Borås Stad ska dessutom arbeta utefter Barnkonventionen, 
vilket innebär högre krav på att barnets rättigheter ska genomsyra all 
verksamhet som direkt eller indirekt rör barn. Ärendet som sådant berör 
indirekt barn eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn. 
Bilagd till detta ärende finns därför en genomförd barnkonsekvensanalys.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2022 för kommunstyrelsen  
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 
2022, nämndens rapport, Kommunstyrelsen 
3. Bankonsekvensanalys i ärendet 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige, genom sammanfattande rapport 
 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 

 



 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2022, nämndens rapport 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 

 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen. 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och 
Alexander Andersson (C): Möjliggör 
markbaserad solkraft!  

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera kommunägd mark för att finna 
platser som kan vara lämpliga för 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
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Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

KF 2019-10-17 markbaserad solkraft. För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q4-22. 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En 
hjärtefråga, KF 2022-05-12 

Nämnderna ges i uppdrag att inventera 
behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

 Genomfört Stadsledningskansliet har en hjärtstartare i stadshuset som 
täcker behovet för förvaltningen. Den finns med i 
hjärtstartarregistret. 
 
 
 

Svar på motion av Monica Hermansson-
Friedman (M) och Annette Carlson (M): Låt 
fler använda skolbussarna (KF 20220825) 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att låta fler åka med 
skolbussarna i enlighet med motionens 
intentioner. 
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Mall för Barnkonsekvensanalys- prövning av barnets 
bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Det verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är 
en Barnkonsekvensanalys. En Barnkonsekvensanalys bör användas som 
underlag inför beslut för att undersöka vad konsekvenserna blir för ett enskilt 
barn, en specifik målgrupp eller barn generellt. En Barnkonsekvensanalys kan 
göras vid beslut som rör barn indirekt och/eller direkt. 

 

A: Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden. Den 
instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. Ärendet som sådant berör indirekt barn 
eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn, se bilaga 
”Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022, 
nämndens rapport, Kommunstyrelsen” (dnr: KS 2022-00222). 

 

B: Analysunderlag 

1B: Vilka barn kommer beröras av 
beslutet? Berör beslutet barn med 
särskilda behov? 

Barn som åker skolskjuts. Vet ej om 
beslutet rör barn med särskilda behov, 
det blir upp till handläggaren för 
uppdraget att utreda. 

 

2B: Vad säger statistik, forskning & 
beprövad erfarenhet om hur frågan 
berör din målgrupp? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 
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3B: Vad säger relevanta aktörer om 
hur målgruppen berörs av beslutet? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 

  
4B: Vilka rättigheter i 
barnkonventionen har identifierats 
som viktiga i beslutsförslaget? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 

  
5B: Har det tagits hänsyn till lagar, 
föreskrifter och riktlinjer? Skriv ner 
vilka som har beaktats, beakta även 
kommunala styrdokument. 

Till ärendet har hänsyn tagits till 
budget 2022, att verksamheten ska 
arbeta rättighetsbaserat och ta hänsyn 
till barnkonventionen. Det blir upp till 
respektive uppdrags handläggare att 
utreda vidare inför beslut. 

  
6B: Har berörda barn fått ge sina 
åsikter i ärendet? Vilka barn har 
tillfrågats? 

Nej, det är för ärendet som sådant inte 
aktuellt 

 
7B: Vad tycker barnet eller barnen om 
det som beslutet berör? 

Se svar på 6B 

 
8B: Har barnets eller barnens åsikter 
beaktats? Beskriv hur åsikterna har 
beaktats.  

Se svar på 6B 

 

 
 

C: Analys 

C1: Vilka negativa och positiva 

konsekvenser kan beslutet få för 

barn? Använd fakta från ditt 

analysunderlag:  

 
Statistik, forskning, beprövad 
erfarenhet, relevanta aktörers 
erfarenheter. 
 
Berörda rättigheter i  
Barnkonventionen, lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och kommunala 
styrdokument. 
 
Barnets eller barnens röst.  

 

Då det blir upp till respektive 
uppdrags handläggare att utreda 
frågan närmare inför beslut har inga 
konsekvenser identifierats. Det som 
skulle kunna bli negativa konsekvenser 
är om uppdrag utanför budget som 
rör barn drar ut på tiden. Det gäller i 
de fall uppdraget syftar till en positiv 
förändring för barns rättigheter. 
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C2: Har olika handlingsalternativ för 
beslutet identifierats? Beskriv de olika 
handlingsalternativen. 

Nej, ärendet som sådant föranleder 
inte en sådan djuplodad analys, 

 

C4: Vilka möjliga intressekonflikter 
har identifierats? 

Se svar på 6B och 6C 

 

C5: Finns det kompensatoriska 
åtgärder? 

Se svar på 6b och 6C 

 

C6: Hur sker återkoppling till berörda 
barn, personal, vårdnadshavare eller 
övriga som kan vara berörda? 

Se svar på 6B och 6C 
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BESLUTSFÖRSLAG 
 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Rapporten godkänns 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  
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 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporten godkänns 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. 

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag. 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt 12 aktuella uppdrag som inte ingår i 
budget 2022. Ett uppdrag är färdigt, nio uppdrag är föremål för politisk 
beredning och två uppdrag har precis påbörjat handläggning och berörd nämnd 
har inte hunnit behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för 
inlämning till Kommunfullmäktige. 

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 
genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 
genom beslut i redan pågående ärenden.  Den instans som får uppdraget 
ansvarar för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram. 

Beslut om uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges 
protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden 
registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och 
börjar handlägga ärendet.  
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2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 
”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges 
beslut”, där det föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 
Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 
framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen 
skulle en uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
rapporteras till Kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 
fastställts genom Reglemente för Kommunstyrelsen.  

I enlighet med Kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 
att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 
dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 
det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 
framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 
om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt 12 aktuella uppdrag som inte ingår i 
budget 2022. Ett uppdrag är färdigt, nio uppdrag är föremål för politisk 
beredning och två uppdrag har precis påbörjat handläggning och berörd nämnd 
har inte hunnit behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för 
inlämning till Kommunfullmäktige. 

Enligt Borås Stads budget 2022 ska samtliga verksamheter arbeta 
rättighetsbaserat. Borås Stad ska dessutom arbeta utefter Barnkonventionen, 
vilket innebär högre krav på att barnets rättigheter ska genomsyra all 
verksamhet som direkt eller indirekt rör barn. Ärendet som sådant berör 
indirekt barn eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn. 
Bilagd till detta ärende finns därför en genomförd barnkonsekvensanalys.  

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 
2022, Borås Stad 
3. Barnkonsekvensanalys i ärendet 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

         Ingegerd Eriksson 

         Avdelningschef 



 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2022 

Borås Stad 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 

(Borås Stad) 
 
Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 

 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. (Borås Stad) 
 
 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 

 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen är att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder. Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska 
använda systemet i samband med den nya mandatperioden 
2022-2026. (Kommunstyrelsen) 
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Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 

(Borås Stad) 
 
 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

(Borås Stad) 
 
 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen. 

(Borås Stad) 
 
 

Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokument för beställar- utförarmodellen tas 
fram av Kommunstyrelsen. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och 
Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda 
möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget har testat konceptet under två lördagar i maj. Planen är 
nu att köra ut den mobila återvinningscentralen en gång i 
månaden till ett par olika strategiska centrumnära platser med 
start i oktober 2022. 

(Borås Stad) 
 
Bolaget har testat konceptet under två lördagar i maj. Planen är 
nu att köra ut den mobila återvinningscentralen en gång i 
månaden till ett par olika strategiska centrumnära platser med 
start i oktober 2022. (Kommunala bolag) 
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Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): om att utreda en 
biokolanläggning i Borås  
KF 2019-10-17 

Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag 
att utreda förutsättningar för att kunna 
anlägga en biokolanläggning i syfte att 
omvandla trädgårdsavfall till biokol 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget har genomfört pilotförsök för produktion av biokol med 
fraktionerna avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken. Pilotförsöket visar att avloppsslam är lämpligt för 
biokolsproduktion. Gödsel och trädgårdsavfall är det inte med 
nuvarande insamlingsmetod. Beslut om eventuella ytterligare 
försök tas under hösten. 

(Borås Stad) 
 
Bolaget har genomfört pilotförsök för produktion av biokol med 
fraktionerna avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken. Pilotförsöket visar att avloppsslam är lämpligt för 
biokolsproduktion. Gödsel och trädgårdsavfall är det inte med 
nuvarande insamlingsmetod. Beslut om eventuella ytterligare 
försök tas under hösten. (Kommunala bolag) 

Svar på motion av David Hårsmar (C) och 
Alexander Andersson (C): Möjliggör 
markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera kommunägd mark för att finna 
platser som kan vara lämpliga för 
markbaserad solkraft. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q4-22. 

(Borås Stad) 
 
 

Beredning pågår av handläggare genom dialog med 
klimatrådgivare, sakkunniga inom solcellsområdet samt med 
företag som inkommit med förfrågan om mark för solcellspark. 
För att specificera förslag till exakt placering av markbaserad 
solkraft krävs vidare utredning med specificerad kompetens 
inom området. Efter sammanställning av faktainsamling planeras 
avstämning med k-råd under Q4-22. 

(Kommunstyrelsen) 

KF 2022-03-24 
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita 
Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag 
att testa menssäkrade toaletter i sina 
verksamheter 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

2 (st) 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Automater för fria mensskydd för montering på ett urval av 
skoltoaletterna är beställda och en testperiod startar i höst på 
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Efter testperioden 
ska en utvärdering göras som svar på uppdraget. 

Grundskolenämnden  

Pilottestningen har försenats. Företaget som skulle leverera 
mensskyddsautomater i vecka 37 har just meddelat att de inte 
kommer att klara detta med hänvisning till världsläget. 
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Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

Förvaltningen undersöker i skrivande stund alternativa företag 
för att undvika försening. Planen är att tre månader efter 
automater kommit på plats utvärdera genom enkät till tjejer, 
rektorer och elevhälsa och rapporteras till KS i snarast möjligt. 
Upphandling görs, om automatfrågan löses, redan under hösten 
för att kunna komma igång på alla skolor omgående om det 
fattas beslut om att införa detta under våren. 

Fritids- och folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har testat menssäkrade 
toaletter på badhusen, den öppna ungdomsverksamheten och 
på mötesplatserna. Testperioden upplevs ha fungerat bra och en 
uppföljning där arbetet beskrivs redovisas för nämnden i 
september. Förvaltningen bedömer därmed uppdraget som 
avslutat.  (Borås Stad) 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har testat menssäkrade 
toaletter på badhusen, den öppna ungdomsverksamheten och 
på mötesplatserna. Testperioden upplevs ha fungerat bra och en 
uppföljning där arbetet beskrivs redovisas för nämnden i 
september. Förvaltningen bedömer därmed uppdraget som 
avslutat. Ärende Dnr 2022-00142  (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
Pilottestningen har försenats. Företaget som skulle leverera 
mensskyddsautomater i vecka 37 har just meddelat att de inte 
kommer att klara detta med hänvisning till världsläget. 
Förvaltningen undersöker i skrivande stund alternativa företag 
för att undvika försening. Planen är att tre månader efter 
automater kommit på plats utvärdera genom enkät till tjejer, 
rektorer och elevhälsa och rapporteras till KS i snarast möjligt. 
Upphandling görs, om automatfrågan löses, redan under hösten 
för att kunna komma igång på alla skolor omgående om det 
fattas beslut om att införa detta under våren. 
(Grundskolenämnden) 
 
Automater för fria mensskydd för montering på ett urval av 
skoltoaletterna är beställda och en testperiod startar i höst på 
Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Efter testperioden 
ska en utvärdering göras som svar på uppdraget. (Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden) 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En 
hjärtefråga, KF 2022-05-12 

Nämnderna ges i uppdrag att inventera 
behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

 Geno
mfört 

6 (st) Stadsledningskansliet har en hjärtstartare i stadshuset som 
täcker behovet för förvaltningen. Den finns med i 
hjärtstartarregistret. 
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Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

 Delvis 
geno
mfört 

4 (st) 

 Ej 
svarat 

8 (st) 

 

 
 
(Borås Stad) 
 
Stadsledningskansliet har en hjärtstartare i stadshuset som 
täcker behovet för förvaltningen. Den finns med i 
hjärtstartarregistret. 
 
 
(Kommunstyrelsen) 
 
Inventering är gjord sedan tidigare och förvaltningen har 
installerat åtta stycken hjärtstartare. En sitter på våning 6 i 
Stadshuset, en är placerad i mätenhetens lokal i Caroli. Övriga 
finns i mätenhetens och lantmäteriavdelningens tjänstebilar.  
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Servicenämnden bedriver verksamhet på många ställen i 
staden. Exempel på det är skötsel av fastigheter, 
idrottsanläggningar samt lokalvård. Det är då 
beställarförvaltningarna som inventerar behovet och installerar 
hjärtstartare efter behov. På Servicenämndens fastighet 
Pantängen finns två hjärtstartare; en i huvudentrén och en i 
verkstadsområdet. Även i Nornan, plan 3 och 4, där Dataservice 
är placerad, finns en hjärtstartare. De här tre hjärtstartarna 
ansvarar Servicekontoret för och alla tre är inrapporterade till 
Hjärtstartarregistret. Rutin för bl.a. översyn och batteribyte finns 
så att detta sker regelbundet.  (Servicenämnden) 
 
Tekniska förvaltningen har tre stycken hjärtstartare fördelade i 
lokalerna på följande platser, Kungsgatan 57, Ramnaslätt och 
Kyllared. Alla anställda på förvaltningen utbildas kontinuerligt 
inom Hjärt- och lungräddning, (HLR).  (Tekniska nämnden) 
 
Förvaltningen har gjort en inventering av hjärtstartare, 
inventeringen avser både de egna verksamheterna och 
anläggningarna samt föreningarnas egna. Hjärtstartare finns på 
36 platser. I arbetet har vi identifierat badplatser och 
idrottshallar, framförallt de vi delar med skolan som områden där 
hjärtstartare saknas. Ambitionen är att utrusta alla idrottshallar 
med hjärtstartare. När det gäller badplatserna finns en utmaning 
med att placera hjärtstartare utomhus. Där undersöker 
förvaltningen vilka möjligheter som finns. Det finns även ett 
behov av att säkerställa den kontinuerliga kontrollen av 
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Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2022  Kommentar  

hjärtstartare verksamheterna. Ärende Dnr 2022-00057 (Fritids- 
och folkhälsonämnden) 
 
Förskolenämnden har påbörjat inventeringen på förskolorna för 
att utreda hur tillgången till hjärtstartare ser ut. 
(Förskolenämnden) 
 
Uppdraget har påbörjats. Inventeringen kommer att ske i 
samband med uppföljningsmöten mellan rektor och 
verksamhetschef. Därefter tar ansvariga handläggare fram en 
plan för anskaffning av hjärtstartare. Uppdraget planeras att 
slutföras under hösten 2022. (Grundskolenämnden) 
 
En inventering av hjärtstatare i förvaltningens verksamheter är 
genomförd och det kommer utredas var i verksamheternas olika 
lokaler det är lämpligt att göra komplettering av hjärtstartare efter 
sommaren. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
En inventering av hjärtstatare i förvaltningens verksamheter är 
genomförd. (Arbetslivsnämnden) 
 
Inventering av hjärtstartare är genomförd. Inventeringen med en 
analys av behov av hjärtstartare redovisas till nämnden under 
hösten 2022. (Vård- och äldrenämnden) 

Svar på motion av Monica Hermansson-
Friedman (M) och Annette Carlson (M): Låt 
fler använda skolbussarna (KF 20220825) 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att låta fler åka med 
skolbussarna i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

 

Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Öka 
den fysiska aktiviteten hos unga (KF 
20220825) 

Uppdra åt Gymnasie-och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda 
hur man i samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan öka den 
fysiska aktiviteten hos fler 
gymnasieungdomar i Borås Stad. 

 Ej 
svarat 

1 (st) 
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Mall för Barnkonsekvensanalys- prövning av barnets 
bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 
rör barn. Det verktyg som rekommenderas av Barnombudsmannen och FN är 
en Barnkonsekvensanalys. En Barnkonsekvensanalys bör användas som 
underlag inför beslut för att undersöka vad konsekvenserna blir för ett enskilt 
barn, en specifik målgrupp eller barn generellt. En Barnkonsekvensanalys kan 
göras vid beslut som rör barn indirekt och/eller direkt. 

 

A: Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden. Den 
instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. Ärendet som sådant berör indirekt barn 
eftersom flera av de uppdrag som inte ingår i budget berör barn, se bilaga 
”Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022, 
nämndens rapport, Kommunstyrelsen” (dnr: KS 2022-00221). 

 

B: Analysunderlag 

1B: Vilka barn kommer beröras av 
beslutet? Berör beslutet barn med 
särskilda behov? 

Barn som åker skolskjuts. Vet ej om 
beslutet rör barn med särskilda behov, 
det blir upp till handläggaren för 
uppdraget att utreda. 

 

2B: Vad säger statistik, forskning & 
beprövad erfarenhet om hur frågan 
berör din målgrupp? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 
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3B: Vad säger relevanta aktörer om 
hur målgruppen berörs av beslutet? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 

  
4B: Vilka rättigheter i 
barnkonventionen har identifierats 
som viktiga i beslutsförslaget? 

Det blir upp till respektive uppdrags 
handläggare att utreda inför beslut. 

  
5B: Har det tagits hänsyn till lagar, 
föreskrifter och riktlinjer? Skriv ner 
vilka som har beaktats, beakta även 
kommunala styrdokument. 

Till ärendet har hänsyn tagits till 
budget 2022, att verksamheten ska 
arbeta rättighetsbaserat och ta hänsyn 
till barnkonventionen. Det blir upp till 
respektive uppdrags handläggare att 
utreda vidare inför beslut. 

  
6B: Har berörda barn fått ge sina 
åsikter i ärendet? Vilka barn har 
tillfrågats? 

Nej, det är för ärendet som sådant inte 
aktuellt 

 
7B: Vad tycker barnet eller barnen om 
det som beslutet berör? 

Se svar på 6B 

 
8B: Har barnets eller barnens åsikter 
beaktats? Beskriv hur åsikterna har 
beaktats.  

Se svar på 6B 

 

 
 

C: Analys 

C1: Vilka negativa och positiva 

konsekvenser kan beslutet få för 

barn? Använd fakta från ditt 

analysunderlag:  

 
Statistik, forskning, beprövad 
erfarenhet, relevanta aktörers 
erfarenheter. 
 
Berörda rättigheter i  
Barnkonventionen, lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och kommunala 
styrdokument. 
 
Barnets eller barnens röst.  

 

Då det blir upp till respektive 
uppdrags handläggare att utreda 
frågan närmare inför beslut har inga 
konsekvenser identifierats. Det som 
skulle kunna bli negativa konsekvenser 
är om uppdrag utanför budget som 
rör barn drar ut på tiden. Det gäller i 
de fall uppdraget syftar till en positiv 
förändring för barns rättigheter. 
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C2: Har olika handlingsalternativ för 
beslutet identifierats? Beskriv de olika 
handlingsalternativen. 

Nej, ärendet som sådant föranleder 
inte en sådan djuplodad analys, 

 

C4: Vilka möjliga intressekonflikter 
har identifierats? 

Se svar på 6B och 6C 

 

C5: Finns det kompensatoriska 
åtgärder? 

Se svar på 6b och 6C 

 

C6: Hur sker återkoppling till berörda 
barn, personal, vårdnadshavare eller 
övriga som kan vara berörda? 

Se svar på 6B och 6C 

  

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Försäljning av fastigheten Visiret 4, utmed 
Ryssnäsgatan i Viared 

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunen säljer fastigheten Visiret 4 för 5 000 000 kronor till 
HanssonGruppen Simrishamn 2 AB. 

 

 

 

Datum 

2022-09-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00704 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 
Datum 

2022-09-19  Elisabeth Eickhoff 

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 
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Sida 
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Datum 

2022-10-17 
Instans 
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Försäljning av fastigheten Visiret 4, utmed 
Ryssnäsgatan i Viared 

Kommunstyrelsen s beslut 

Kommunen säljer fastigheten Visiret 4 för 5 000 000 kronor till 
HanssonGruppen Simrishamn 2 AB. 

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med HanssonGruppen Simrishamn 2 AB om 
försäljning av fastigheten Visiret 4 utmed Ryssnäsgatan i Viared. Det 
huvudsakliga syftet med köpet är byggnation av en företagspark som ska ge 
möjlighet för småföretagare att etablera sig i Viared.  

Inom området som överlåts finns stenmurar som bedöms omfattas av 
biotopsskyddsbestämmelser. För att flytta en biotopskyddad stenmur krävs 
dispens från Länsstyrelsen. Köparen ombesörjer dispensansökan och eventuell 
flytt. 

Inom området finns en pumpstation, vatten- och spillvattenledningar, 
elledningar samt teleledningar. Vissa ledningar omfattas av ledningsrätt. För 
övriga anläggningar tecknar köparen separata avtal med respektive 
ledningsägare som innebär att ledningsägarna har rätt att behålla sina 
anläggningar.  

Fastigheten är 16 512 m2 stor och köpeskillingen utgör 5 000 000 kronor. 
Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2023-07-31 påbörjar byggnation på 
området. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 
2. Översiktskarta 

Beslutet expedieras till 

1. joel@hanssongruppen.se 
2. Borås Elnät AB 
3. Borås Energi och Miljö AB 
4. Tekniska nämnden 
5. Miljö- och konsumentnämnden 
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Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 
Avdelningschef 

 























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 

år 2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2023 försäljningspriset vid friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt 

arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds 

sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna principer och priser.   

Kommunstyrelsen beslutar att för att friköpa en tomträtt till innevarande års 

pris måste tomträttsinnehavaren ha meddelat Mark- och 

exploateringsavdelningen om önskan att friköpa senast 30 november för 

småhus och senast 30 september för flerbostadshus. 

 

Datum 

2022-10-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00563 3.1.2.6 Programområde 04 

Handläggare: Patrik Celind 
 

Datum 

2022-10-10   Elisabeth Eickhoff  

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Patrik Celind 
Handläggare 
033 357292 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00563 3.1.2.6 

  

 

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 

år 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2023 försäljningspriset vid friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt 

arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds 

sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna principer och priser.   

Kommunstyrelsen beslutar att för att friköpa en tomträtt till innevarande års 

pris måste tomträttsinnehavaren ha meddelat Mark- och 

exploateringsavdelningen om önskan att friköpa senast 30 november för 

småhus och senast 30 september för flerbostadshus. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005-02-24, § 21, att vid 

varje kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar att för tiden 2019 – 1:a kvartalet 

2022 har en prisökning av småhus skett på ca 29 %. För 2022-års 

försäljningspris används därför för friliggande småhus 80 % och för radhus 70 

% av 2021-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 29 %. 

Möjligheten till friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet infördes 

för några år sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa tomter att 

bilda egna fastigheter. Eftersom friköpspriset för dessa fastigheter numera följer 

samma princip som för friliggande småhus inkluderades för några år sedan även 

fastigheterna i Hälasjöområdet i detta beslut. Detta för att undvika dubbla 

beslut i framtiden. 

Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs fritidshusområde med byggrätt 

100 kvm motsvarar 80 % av fastighetstaxeringens riktvärde (400 000 kr). För 

tomträtter/arrendetomter inom Bosnäs fritidshusområde med byggrätt om 

högst 60 kvm motsvarar priset 70 % av riktvärdet för normaltomt inom 

området. För tomträtter inom Viareds sommarstad motsvarar priset 70 % av 

riktvärdet (600 000 kr). Det 29 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen 

inom Västsverige har även lagts på samtliga tomter inom Bosnäs 

fritidshusområde och Viareds sommarstad.      
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För att det ska vara möjligt att handlägga ett friköp av en tomträtt och för att 

alla friköp ska vara genomförda innan årsskiftet om tomträttsinnehavaren ska 

betala innevarande års pris krävs att tid finns för handläggningen efter att 

tomträttsinnehavaren meddelat att de önskar friköpa sin tomträtt. Därför måste 

tomträttsinnehavaren ha meddelat Mark- och exploateringsavdelningen om 

önskan att friköpa senast 30 november för småhus och senast 30 september för 

flerbostadshus. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005-02-24, § 21, att vid 

varje kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2022 bygger på 2021-års 

marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av 

marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet samt att 

priserna räknats upp med 21 %, vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

För friköp av tomträtter och de kvarvarande arrendetomterna 2022 inom 

Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad har följande 

försäljningspriser gällt; 

- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 387 200 kr, 

- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 338 800 kr; 

- Viareds sommarstad, 508 200 kr. 

SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2019 (index: 859) 

– 1:a kvartalet 2022 (index: 1106) har en prisökning av småhus skett på ca 29 %. 

För 2023-års försäljningspris används därför för friliggande småhus 80 % och 

för radhus 70 % av 2021-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp 

med 29 % jämfört med 2019 års priser.  

Exempel på de nya priserna 2023 jämfört med priserna för 2022: 

Fastighet 2022 2023 

Småhustomter 2021-års m.tax.v * 0,8 * 1,21 2021-års m.tax.v * 0,8 * 1,29 

 M.tax.v Försälj pris M.tax.v Försälj pris 

Halvmarken 10 674 000 kr 652 432 kr 674 000 kr 695 568 kr 

Energin 1 560 000 kr 542 080 kr 560 000 kr 577 920 kr 

Radhustomter 2021-års m.tax.v * 0,7 * 1,21 2021-års m.tax.v * 0,7 * 1,29 

 M.tax.v Försälj pris M.tax.v Försälj pris 

Femman 16 601 000 kr 509 047 kr 601 000 kr 542 703 kr 

Tvåkronan 18 642 000 kr 543 774 kr 642 000 kr 579 726 kr 
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Möjligheten till friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet infördes 

för några år sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa tomter att 

bilda egna fastigheter. Eftersom friköpspriset för dessa fastigheter numera följer 

samma princip som för friliggande småhus inkluderades för några år sedan även 

fastigheterna i Hälasjöområdet i detta beslut. Detta för att undvika dubbla 

beslut i framtiden. 

Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom 

Bosnäs fritidshusområde och Viared sommarstad föreslås till följande; 

- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 412 800 kr; 

- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 361 200 kr; 

- Viareds sommarstad 541 800 kr. 

Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs fritidshusområde med byggrätt 

100 kvm motsvarar 80 % av fastighetstaxeringens riktvärde (400 000 kr) för 

normaltomt vid taxeringen 2021. För tomträtter/arrendetomter inom Bosnäs 

fritidshusområde med byggrätt om högst 60 kvm motsvarar priset 70 % av 

riktvärdet för normaltomt inom området. För tomträtter inom Viareds 

sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet (600 000 kr) för normaltomt 

vid taxeringen 2021. Det 29 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom 

Västsverige har även lagts på samtliga tomter inom Bosnäs fritidshusområde 

och Viareds sommarstad. 

Ovanstående föreslagna priser för Bosnäs fritidshusområde gäller fram till att 

en ny detaljplan antas för området. Om en ny detaljplan för området antas och 

vinner laga kraft ska ett nytt beslut gällande försäljningspriser fattas. 

För flerbostadshus har Kommunfullmäktige 2000-02-24, § 28, tagit beslut om 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna friköpsavtal efter principen att 

priset ska vara 90 % av marktaxeringsvärdet. 

Handläggningstider 

För att genomföra ett friköp av en tomträtt krävs det avtalsskrivning, tid för 

postgång, tid för påskrifter både för köparen och Borås Stad samt tid för att 

skapa, skicka och betala fakturan. Om tomträtten är för ett flerbostadshus krävs 

också beredning och beslut i Kommunstyrelsen. För att det ska vara möjligt att 

handlägga ett friköp av en tomträtt och för att alla friköp ska vara genomförda 

innan årsskiftet om tomträttsinnehavaren ska betala innevarande års pris krävs 

att tid finns för handläggningen efter att tomträttsinnehavaren meddelat att de 

önskar friköpa sin tomträtt.  

För att genomföra ett friköp av en småhustomträtt krävs det minst en månads 

handläggningstid. Därav måste tomträttsinnehavaren meddela handläggarna på 

Mark- och exploateringsavdelningen om att de önskar friköpa sin tomträtt 

senast 30 november för att kunna genomföra ett friköp av tomträtten till 

innevarande års pris.  
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För att genomföra ett friköp av en tomträtt för ett flerbostadshus krävs det 

minst 3 månaders handläggningstid. Därav måste tomträttsinnehavaren 

meddela handläggarna på Mark- och exploateringsavdelningen om att de önskar 

friköpa sin tomträtt senast 30 september för att kunna genomföra ett friköp av 

tomträtten till innevarande års pris. 

Beslutsunderlag 

Inga bilagor.  

 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Effekt - och kapacitetsbehov för Borås framtida behov 
av el (Budgetuppdrag 2021) 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunstyrelsens uppdrag om effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida 
behov av el är genomfört och uppdraget kan därmed avslutas. 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-26 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-03 Niklas Arvidsson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2021-00180 1.1.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Bladh 
 
Datum 

2022-09-21 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00180 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Effekt - och kapacitetsbehov för Borås framtida behov 
av el (Budgetuppdrag 2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens uppdrag om effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida 
behov av el är genomfört och uppdraget kan därmed avslutas.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara 
stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 

Borås Elnät AB har genomfört en analys av den framtida effektutvecklingen 
inom Borås Elnäts distributionsområde med syfte att undersöka om elnätet 
klarar Borås Stads framtida utveckling. Utredningen har genomförts i 
samverkan med Borås Stad där främst Stadsledningskansliet genom 
avdelningarna Näringsliv och Strategisk samhällsplanering bidragit med planer 
och prognoser för framtida utbyggnad av staden. Det har också samverkats 
med universitet, andra företag samt Regionen och inhyrda konsulter har även 
bidragit i arbetet. 

I utredningen konstateras att elnätet förmodligen kommer behöva förstärkas 
och byggas ut på lågspänningsnivå och på 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör 
redan utförda och idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida 
effektbehov i nätet. Det poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna 
och att hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera 
stora effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 
regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har möjlighet 
att leverera den effekt som behövs. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport Borås Elnät AB: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el, 2022-08-29 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

Ingen expediering. 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 
 

 
 

 

 Dokumenttyp sid nr 

 Rapport 1 (15) 

 Datum  

 2022-05-06  

Författare: Maria Zetterberg, Andreas Gustavsson och  

Stefan Claesson   
Fastställare: Lars Hedendahl Delgives: Kommunfullmäktige Borås Stad 

Ärende: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara stadens, 

kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 

 

 

Bakgrund och syfte 

Kapacitet i elnäten är en viktig fråga i hela Sverige och en förutsättning för 

rådande samhällsutveckling och omställning till ett hållbart samhälle. 

Borås Elnät har sedan 2010 och starten av ”2031-projektet” genomfört 

omfattande investeringar för att säkerställa kapaciteten i elnätet och 

möjliggöra Borås Stads utveckling. Projektet löper, så som namnet anger, på 

fram t.o.m. 2031 och mycket arbete kvarstår men det finns redan idag en bra 

kapacitetsmarginal utifrån de beräknade belastningsökningar som legat till 

grund för projektet. Dock har samhället förändrats sedan början av 2000-talet 

då projektet grundlades och nu ökar belastningen på elnätet i form av t.ex. 

utbyggnad av laddinfrastruktur, för både personbilar och tunga fordon vilket 

inte fanns med i de initiala beräkningarna. 

Med bakgrund av dessa förändringar har på uppdrag från kommunstyrelsen 

en analys av den framtida effektutvecklingen inom Borås Elnäts 

distributionsområde genomförts med syfte att undersöka om elnätet klarar 

Borås Stads framtida utveckling.  
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Genomförande 

Utredningen har genomförts i samverkan med Borås Stad där främst 

Stadsledningskansliet, genom Näringslivsavdelningen och Strategisk 

Samhällsplanering, bidragit med planer och prognoser för framtida 

utbyggnad av staden samt med kontakter mot universitet och andra företag. 

Samverkan och kunskapsutbyte med Regionen och inhyrda konsulter har 

även bidragit till arbetet. 

Utifrån insamlade fakta har beräkningar av 

tillkommande effekt, fram till och med 2030, 

genomförts för de utvecklingsområden som 

bedöms ha störst inverkan på effektutvecklingen 

inom Borås Elnäts distributionsområde. 

 

De aktuella områdena som utretts är:  

• Bostadsutbyggnad inklusive laddning av 

personbilar 

• Nya industriområden 

• Kontor och handel 

• Laddning av personbilar vid befintliga bostäder 

• Laddning av tunga fordon i befintliga industriområden 

• Publik laddning  

• Bussladdning 

• Större anslutningar - Serverhallar, batterilager med mera 

Befintligt elnät idag 

Elnätet i Borås är idag uppbyggt av fyra spänningsnivåer 0,4 kV, 10 kV, 30 kV 

samt 130 kV. De översta nivåerna, 30 kV- och 130 kV-nätet utgör den 

bärande strukturen för hela nätet och då särskilt 130 kV-nätet vilket utgör 

”ryggraden” runt Borås. 30 kV-nätet byggs succesivt bort inom ramen för 

2031-projektet.  

 
Bild 1. Borås Elnät AB distributionsområde 

 



 
 

 
 

 

Nästa nivå är 10 kV- nätet vilket är mer finmaskigt och är den nätdel som 

binder samman och försörjer stadens olika bostads- och 

verksamhetsområden och även är den bärande strukturen mellan 

nätstationerna (c:a 490 st) i staden. Lågspänningsnätet (0,4 kV) är det mest 

finmaskiga och utbredda nätet i våra bostads- och verksamhetsområden och 

den nätdel som de flesta av våra c:a 44 000 kunder är anslutna till. 

Nätets maximala kapacitet samt hur mycket ytterligare effekt som kan 

anslutas till nätet är svårt att ange exakt då det beror på vilken spänningsnivå 

nya kunder ansluter sig, vilken typ av kunder som ansluter sig (vilken typ av 

belastning) samt var i nätet de ansluter sig. När hela utbyggnaden av 130 kV-

nätet är klart beräknas detta klara minst en 50 procentig effektökning 

gentemot idag. Nätet på de lägre spänningsnivåerna beräknas att behöva 

förstärkas löpande i takt med att staden växer och nya kunder och 

belastningar kommer in i nätet. 

Det bör i sammanhanget även nämnas att Borås Elnät är helt beroende av 

vilken kapacitet Vattenfall har i det överliggande regionnätet och vilken 

effekt de kan leverera. I nuläget har Borås Elnät inga uppgifter om 

kapacitetsbrister från Vattenfalls sida men detta är naturligtvis beroende av 

utvecklingen i övriga delar omkring Borås. 

Beräkningar 

Bostadsutbyggnad inklusive laddning av personbilar 

Som utgångspunkt för beräkning av framtida bostadsbyggnation har Borås 

Stads ” Handlingsplan för bostadsbyggande” används där förväntad 

byggstart för planerade bostäder under perioden 2021-2025 angivits. Det kan 

dock konstateras att det finns en förskjutning mellan verklig byggstart och den 

förväntade byggstart som anges i planen samt att det inte finns detaljerade 

planer för åren 2026-2030. Med bakgrund av detta har Borås Stads mål om 

byggnation av 600 bostäder per år genomgående tillämpats som grund för 

beräkningarna.  



 
 

 
 

 

Det har vidare antagits att fördelning mellan byggnationen av villor, 

hyresrätter och bostadsrätter följer fördelningen under perioden 2021-2025. 

För beräkning av tillkommande effekt har erfarenhetsmässiga siffror över 

sammanlagrade effektbehov för lägenheter och villor används. 

 

Utöver den tillkommande effekten för de olika bostadstyperna så har även 

tillkommande effekt för elbilsladdning beräknats enligt samma antagande 

som beskrivs under stycke ”Laddning av befintliga personbilar ” vilken grundar 

sig på antal befintliga fordon och bostäder inom Borås Elnäts 

distributionsområde 2021. Här har även antagits att den genomsnittliga 

biltätheten för de nya bostäderna, antal bilar/bostad, ligger på samma nivå 

som för de befintliga bostäderna 2021. 

 

Resultatet av beräkningarna pekar på en tillkommande effekt på totalt  

10 MW för de tillkommande bostäderna fram till och med 2030 där andelen 

elbilsladdning beräknas till 2 MW. 

Nya industriområden 

Som underlag för beräkningarna av tillkommande industrier har färdigställd 

men inte bebyggd industrimark på Viared och Nordskogen, som beräknas 

bebyggas de närmsta åren, inkluderats. På längre sikt finns även ny ej 

iordningställd industrimark med så som Viared Östra, Rv27/41 Töllesjö och 

Elipsen som ligger mellan Varbergsvägen och Funningen. Viared Östra 

beräknas att bebyggas först och kommer att färdigställas innan 2030.  De två 

övriga områdena antas bli fullt utbyggda efter 2030 men att viss del är 

utbyggt 2030. Beräkningarna baseras på uppgifter från Borås Stad som tyder 

på att det blir liknande industri som den som finns på Viared idag d.v.s 

effektmässigt lättare verksamhet. Ingen tyngre tillverkningsindustri är 

medräknat i beräkningarna då det finns väldigt lite av den verksamheten i 

nätet idag. När och om de planerade områdena bebyggs har stor påverkan 

på resultatet i denna rapport. 

 



 
 

 
 

 

Det planerade Rv27/41 Töllesjö-området ligger både på Borås Elnäts och 

Vattenfalls distributionsområde. I beräkningarna har hela området inkluderats 

då det kan finnas möjlighet till en justering av koncessionsgränsen så att Borås 

Elnät får ansluta hela området. Om Vattenfall inte accepterar att justera 

gränsen justeras den beräknade effekten och exkluderas från Borås Elnäts 

effektbehov.  

 

Resultatet av beräkningarna visar att de nya industribyggnaderna som 

etableras fram till 2030 kommer bidra med en effektökning på 8 MW. Detta 

avser då endast elbehovet för byggnaderna. I beräkningen förutsätts att 

byggnaderna ansluts till fjärrvärme i lika hög grad som på Viaredsområdet. 

 

Den typen av verksamhet som beräknas drivas i områdena medför mycket 

transporter och därmed en trolig stor efterfrågan på el-laddning för 

transportfordon. Beräkningarna grundar sig på underlag från bland annat 

Closer (Lindholmen Science park) och Borås Stad. Utifrån underlaget görs 

antagandet om en fyrdubbling av fastigheternas effektbehov för att kunna 

försörja transportfordonen med el för laddning. År 2030 beräknas andelen 

tyngre elfordon utgöra 21% av den tyngre fordonsflottan. Resultatet av 

beräkningarna för tillkommande effekt för el-laddning i de nya 

industriområdena beräknas bli 5 MW fram till 2030.     

 

Totalt tillkommande effekt för nya industribyggnader inkl. laddning beräknas 

bli 13 MW. 

Kontor och handel 

Utbyggnationen av kontor och handel är idag väldigt begränsad. Största 

delen nya kontorsplatser ingår i de nya industribyggnader som byggs idag. I 

dagsläget beräknas inte kontor och handel bidra med en betydande del av 

effektökningen framöver. Effektökningen som kan bli märkbar är den publika 

laddningen som troligen kommer vid handelsområden. Detta är medräknat i 

den publika laddningen. 



 
 

 
 

 

Laddning av personbilar vid befintliga bostäder   

Boråsregionen driver ett projekt som kartlagt effektbehovet för laddbara 

fordon i Borås vars resultat har används i beräkningen.  

Utgångspunkt är personbilar med indelning per boendeform. Hänsyn har 

bara tagits till personbilar inom Borås Elnäts distributionsområde. 

Inom Borås Elnäts distributionsområde finns i nuläget närmare 15 000 

personbilar vid hyreshus, 9 000 vid villor/småhus samt 5 000 vid bostadsrätter. 

Dessa har utgjort grunden för beräkningarna. 

Påverkansfaktorer inkluderar bl.a 

• Antal fordon per område 

• Typ av boende per område 

• Körsträcka 

• Laddbeteende 

• Prognos andel laddbara fordon per område och boendeform 

För att kunna göra beräkningar fram till år 2030 så tas följande i beaktande: 

• Lätta fordon har ca 3-5 mils körsträcka och en energianvändning 6-10 

kWh/fordon och dag, 1,2 kW/bil och dygn i effektbehov 

• Uppkopplad laddbox (typ 2) med möjlighet till lastbalansering samt 

tidsinställning för en effektoptimerad nattladdning 

• ”Hemmaladdning” antas utgöra grunden för en ackumulerad medel-

laddeffekt som sätts i relation till den boendeform som är dominant för 

varje nyckelområde i Borås år 2030: 

- 50% laddbara fordon bland boende i villor och småhus 

- 40% laddbara fordon bland boende i bostadsrätter 

- 30% laddbara fordon bland boende i hyreshus 

• Även ytterligare faktorer har beaktats (bl.a. ålder) utan att ge någon 

betydande skillnad. Det finns osäkerheter i beräkningar och därför är 

det viktigt att följa utvecklingen. 

Totalt tillkommande effekt för laddning av personbilar ”hemmaladdning” år 

2030 beräknas bli 13 MW. 



 
 

 
 

 

 

Laddning tunga fordon i befintliga industriområden 

För beräkning av tillkommande effekt i befintliga industriområden som t.ex. 

Viared har samma underlag använts som för nya industriområden. Störst 

effektuttag ser man vid sen eftermiddag när fordonen kommer tillbaka till 

terminalerna och börjar ladda. Laddning av anställdas personbilar på 

industriområdet sker inte samtidigt som laddning av tunga fordon därav har 

denna effekt inte inkluderats i beräkningen. 

 

Totalt tillkommande effekt för laddning av tunga fordon i befintliga 

industriområden år 2030 beräknas bli 13 MW. 

 

Publik laddning  

Som underlag till beräkningarna av tillkommande effekt för den publika 

laddningen har en sammanställning gjorts över vad som installerats i Borås 

Elnäts nät under de senaste åren. Därefter har informationsinhämtning runt 

kommande utveckling av publik laddning genomförts vilket i sin tur resulterat i 

effektbehovet till 2030.  

I Borås Elnäts distributionsområde finns flera större genomfarter med mycket 

trafik bland annat Rv40 och Rv27, vilket gör utvecklingen väldigt svårbedömd. 

Bedömningen är att det kommer att etableras ett flertal större laddstationer 

(”elmackar”) utmed de större genomfarterna. Här finns ett behov av att Borås 

Stad och Borås Elnät har en dialog runt lämpliga placeringar av framtidens 

”elmackar” med hänsyn till elnätet och trafikflöden m.m.    

Utöver detta kommer det att installeras många mindre, publika laddstationer 

som kan anslutas direkt mot befintligt elnät utan större ombyggnationer. I 

områden där man inte har möjlighet till hemmaladdning kan det finnas ett 

större behov av publik laddning. 

 

Totalt tillkommande effekt för publik laddning beräknas bli 9 MW. 



 
 

 
 

 

Bussladdning 

För dagens och framtida effektbehov avseende bussladdning har Borås Elnät 

en dialog med Västtrafik och dess nuvarande operatör Nobina då en 

anläggning för laddning redan är i drift. Västtrafik ser ett framtida effektbehov 

på mellan 3–5 MW för bussladdning. Borås Elnät kommer ha en fortsatt dialog 

med Västtrafik om deras effektbehov framöver. Behovet och 

förutsättningarna kan justeras i samband med att Västtrafik upphandlar ny 

operatör 2027. 

 

Totalt tillkommande effekt för bussladdning beräknas bli 4 MW. 

Större anslutningar 

Utöver de traditionella kundtyperna som exempelvis logistikföretag som redan 

är etablerade och anslutna i nätet så kommer för Borås Elnät nya typer av 

kunder/anläggningar, så som energilager eller större serverhallar, med all 

säkerhet att undersöka möjligheterna för anslutning till Borås Elnäts nät.  

Dock tas inte dessa typer av anläggningar med i utredningen då de enskilda 

effektnivåerna för dessa typer av anläggningar kan uppgå till samma nivå 

som hela den beräknade effektökningen från andra anläggningar. 

Vid en eventuell etablering av ovanstående eller annan större anläggning 

kommer det att göras en bedömning om anslutning i nätet är möjlig med 

hänsyn till övrig effektutveckling. 

Resultat 

Resultatet av utredningen visar på en, möjlig, maximal effektökning upp mot 

60 MW fram till 2030. Denna stora effektökning anses dock inte vara realistisk 

då den bygger på adderade toppeffekter från alla undersökta områden 

utan hänsyn till inbördes sammanlagring. Denna effektnivå skall därför endast 

ses som en maximal toppeffekt men inte ett troligt scenario. 

Se nedanstående diagram.  



 
 

 
 

 

 

Diagram 1. Maximal effektutveckling (MW)(ej sammanlagrad) 

Sammanlagrad effekt 

Av erfarenhet vet Borås Elnät att alla olika kunders maximal effektuttag inte 

sker samtidigt utan är utspridda över dygnet vilket gör att den verkliga 

maximala effektnivån i ett nät ligger betydligt lägre än den nivå som utgörs 

av kundernas adderade toppeffekter. 

Utifrån tidigare beräkningar och verkliga utfall så har en sammanlagring om 

31% tillämpats för det scenario som anses som mest troligt vilket ger en 

effektökning fram till 2030 på upp mot 20 MW (se nedanstående diagram).  

 

Diagram 2. Sammanlagrad effektutveckling (MW) 



 
 

 
 

 

Belastningskurvor/uttagsmönster 

Med bakgrund av att de undersökta områdenas uttagsmönster förväntas 

skilja sig mot de kunder som tidigare är anslutna i nätet har en alternativ 

beräkning utifrån de enskilda områdenas uppskattade uttagsmönster 

genomförts. 

I nedanstående diagram visas belastningsprofiler för de undersökta 

områdena som uppskattats utifrån de fakta som framkommit under 

utredningen.  

 

Diagram 3. Belastningskurvor för tillkommande effekt 2030 (MW) 

I diagram 3 framgår att de enskilda områdenas effekttoppar inte sker vid 

exakt samma tid på dygnet utan är förskjutna inbördes. Trots förskjutningen 

mellan områdenas effekttoppar är det troligt att en summerad tillkommande 

effekttopp, upp mot 40 MW, kommer att bildas under eftermiddag/kväll. 

Denna är dock avsevärd lägre än den summerade maxbelastning på 61 MW 

som beskrevs inledningsvis i avsnittet.  



 
 

 
 

 

Utvecklingen går mer och mer mot effektstyrning av utrustning, både inom 

bostäder och industri, med syftet att minska effekttoppar och att 

energieffektivisera. 

 Detta sker redan idag på en mängd olika sätt genom bl.a. frekvensstyrningar 

och olika effektbegränsningar, men framåt i tid förväntas det finnas än mer 

möjligheter och tillämpningen av olika energilager (batterier eller vätgas) och 

flexibilitetsmarknader förväntas bli vanligare.  

Utifrån denna utveckling så har ett scenario med laststyrning av tillkommande 

effekt tagits fram. Belastningskurvorna i diagram 3 har justerats på så sätt att 

effekttopparna har minskats 20-40% och effektuttaget har istället dragits ut i 

tid. Viss energieffektivisering är även inlagd. Detta scenario visas i diagram 4. 

 

 

Diagram 4. Effektutjämnade belastningskurvor för tillkommande effekt 2030 (MW) 

I diagram 4 framgår att denna effektjustering ger en något flackare kurva 

och en lägre topp (32 MW) än då ingen effektutjämning sker.  Toppen för den 

tillkommande effekten förväntas ändå ske under eftermiddag/kväll då det 

antagits att människor påbörjar laddning av bilen när de kommer hem från 

arbetet samt att laddning av tunga fordon huvudsakligen påbörjas under 

eftermiddagen.  



 
 

 
 

 

Utöver fördelningen över dygnet av den tillkommande belastningen, 

beskriven ovan, är nätets befintliga belastningskurva avgörande för hur 

elnätet klarar det tillkommande effektbehovet och då särskilt under kalla 

dagar när det befintliga effektbehovet är som störst. 

I diagram 5 visas belastningskurvan för det dygn med högst belastning i nätet 

under 2021. Det bör särskilt noteras att den befintliga effekttoppen inte 

sammanfaller i tid med topparna för de beräknade tillkommande effekter 

som beskrivits.   

 

Diagram 5. Elnätets belastningskurva, maximal effekt 130 kV nivå (MW) 

Adderas de två belastningskurvorna för den beräknade tillkommande 

effekten i diagram 3 och 4 till den uppmätta maximala effekten i diagram 5 

erhålls två scenarier för den framtida maximala effekten i 130 kV-nätet (se 

diagram 6). 



 
 

 
 

 

 

Diagram 6. Elnätets belastningskurva maximal effekt 130kV inkl. prognos (MW) 

I Diagram 6 framgår att den effekttopp som finns i nätet sedan tidigare inte 

kommer att öka lika mycket som den maximala tillkommande effekten, 

oavsett laststyrning eller inte, då den tas ut av den tidigare kurvformen. Det 

framgår även att laststyrningen, så som den är beräknad i detta fall, inte har 

en direkt avgörande betydelse för maxeffekten på denna spänningsnivå. 

Prognosen för den maximala effekten på 130 kV-nivå pekar, med detta 

beräkningssätt, på en effektökning på omkring 20 MW jämfört med tidigare 

uppmätt maximal effekt. Denna ökning sammanfaller väl med den, via 

sammanlagringsfaktor, beräknade effektökning på c:a 20 MW. 

Slutsats 

Borås Elnät har under många år arbetat med investeringsplanen ”2031-

projektet” där en 130 kV-ring har byggts upp omkring staden för att skapa en 

”stabil ryggrad” som klarar att möta stadens framtida utveckling, vilket 

beskrivits tidigare i texten. Beräkningarna och dimensioneringen för denna 

nätdel gjordes innan man såg den utveckling som sker idag med laddbara 

fordon och tillhörande laddinfrastruktur.  

 



 
 

 
 

 

Men det kan trots detta konstateras att det finns bra kapacitet i nätets 

bärande 130 kV del och att denna nätdel kommer att klara den beräknade 

effektökningen på 20 MW som resultatet av utredningen visar på fram till år 

2030. 

Elnätet kommer med all säkerhet att behöva förstärkas och byggas ut på 

lågspänningsnivå och 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör redan utförda och 

idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida effektbehov i 

nätet.  

Det bör dock poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna och att 

hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera stora 

effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 

regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har 

möjlighet att leverera den effekt som behövs. 

Med bakgrund av detta kommer löpande uppföljning av utvecklingen att 

vara av yttersta vikt för att se om de parametrar som är antagna stämmer 

med den verkliga effektutvecklingen.  

 

Vidare ser Borås Elnät det som väldigt viktigt med en fortsatt långsiktig och tät 

dialog med Borås Stad för att i god tid kunna fånga upp förändringar och 

nya etableringar i framtiden. 

 
 
 

Fastställd 

 

…………………………………. 

Lars Hedendahl 

VD, Borås Elnät AB 
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Remissvar på betänkandet: I mål - vägar vidare för att 
fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
(SOU 2022:34) 

Kommunstyrelsen s beslut 

Borås Stad tillstyrker remissen med bifogat yttrande avseende betänkandet I 
mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
(SOU 2022:34).  

Sammanfattning  

Regeringskansliet har remitterat betänkandet SOU 2022:34 I mål – vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen. Borås Stad är remissinstans. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över remissen. Borås 
Stads remissvar överensstämmer med Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens yttrande. 

Betänkandet föreslår åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Förslaget består 
av tre huvudområden.  

Det första av dessa handlar om användningen av sammanhållna 
yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, på introduktionsprogram.  

Det andra huvudområdet rör övergången till komvux och hur den kan 
underlättas för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan. 
Utredningen överväger om dagens åldersgräns och andra behörighetskrav för 
antagning till komvux bör ändras för att underlätta övergången från 
introduktionsprogram.  

Det tredje området samlar förslag om bestämmelser som behöver tydliggöras 
avseende bland annat studie- och yrkesvägledning och förlängd undervisning.  

Borås Stad tillstyrker remissen tillsammans med yttrande. 

Ärendet i sin helhet 

Sammanfattning av utredningens förslag.  

Utredningen fokuserar på gymnasieskolan och komvux, men även 
gymnasiesärskolan har inkluderats där det funnits lämpligt. Utgångspunkten för 
utredningen har varit att de förslag som läggs ska vara kostnadseffektiva, 
utvärderingsbara och inte innebära en förskjutning av ansvar för unga elevers 
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utbildning från gymnasieskolan till komvux. I den del av uppdraget, som berör 
yrkespaketens användning på introduktionsprogram har utredningen tagit 
utgångspunkt i ett tillkännagivande från riksdagen om inrättandet av en tvåårig 
yrkesskola.  

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och 
tillämpas från den 1 juli 2024.  

 

Utredningens förslag består av tre huvuddelar: 

För att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram 

föreslår utredningen att:  

 

1. Det ska införas en definition i skollagen av sammanhållna 
yrkesutbildningar (yrkespaket) som kan tillämpas för utbildning på 
introduktionsprogram. Minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda 
lärandet ska föreskrivas.  

2. Ansvaret för de lokala programråden ska utvidgas så att samverkan 
mellan skola och arbetsliv även ska omfatta yrkesutbildning som 
anordnas på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan.  

Utöver förslagen presenteras ett antal bedömningar som primärt handlar om 
olika uppgifter som utredningen anser att Skolverket bör utföra inom ramen för 
sitt instruktionsenliga uppdrag. Utifrån utredningens slutsats att slutförda 
studier på ett nationellt yrkespaket bör betraktas som ett alternativt mål för 
vissa elever i gymnasieskolan pekar utredningen på ett antal åtgärder för att 
tydliggöra dokumentationen och förbättra uppföljningen av studier på 
nationella yrkespaket. Utredningen pekar på behovet av att stärka uppföljningen 
av gymnasiesärskolan. Utredningen bedömer att introduktionsprogrammen bör 
ses över i syfte att skapa tydligare och uppföljningsbara studievägar med 
möjlighet till individanpassning och att det med fördel kan göras inom ramen 
för en kommande utredning av gymnasieskolans behörighetskrav. Utredningen 
uppfattar att det som riksdagen efterfrågar i sitt tillkännagivande motsvaras av 
redan befintliga möjligheter på yrkesintroduktion, framför allt genom de 
nationella yrkespaketen. Därför bedöms att det inte finns behov av att gå vidare 
med förslaget om inrättande av en tvåårig yrkesskola. 

 

För att underlätta övergången till komvux föreslår utredningen att:  

 

1. Det ska införas en skyldighet i skollagen att erbjuda elever som lämnar 
gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga elever som lämnar 
gymnasiesärskolan ett avslutande vägledningssamtal. 
Gymnasieförordningen ska ange vilken information som eleven ska få 
vid ett vägledande avslutningssamtal.  
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2. Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven, som möjliggör att 
yngre elever tas emot i komvux, ska justeras samt föras upp från 
förordning om vuxenutbildning till skollag.  

I syfte att underlätta övergången till komvux för de unga som inte nått målen 
med sin utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan bedömer utredningen att 
det behövs stöd till huvudmän och skolor för att tillämpa de nya 
bestämmelserna och förtydliganden av befintlig reglering. Skolverket bedöms 
kunna utföra detta inom ramen för sitt instruktionsenliga uppdrag. Det finns 
även skäl att låta nästa översyn av läroplanerna inrymma ett syfte att förstärka 
betydelsen av samverkan mellan gymnasieskola/gymnasiesärskola och komvux i 
båda riktningar. Utredningen bedömer vidare att den övre åldersgränsen för det 
kommunala aktivitetsansvaret, som i dag inträder när den unge fyller 20 år, ska 
ses över. Likaså bedömer utredningen att erbjudandet av stöd i komvux 
behöver ses över bl.a. i syfte att fler unga ska ges förutsättningar att nå målen 
med sin gymnasieutbildning. Skolverkets kartläggning av stödbehoven i 
komvux kan utgöra en viktig grund för ett sådant uppdrag.  

 

För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning föreslår 

utredningen dessutom att:  

 

1. Bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning ska tydliggöras. 
Det ska framgå att elever ska ha tillgång studie- och yrkesvägledning, att 
arbetet med studie- och yrkesvägledning ska bedrivas på individ-, 
grupp- och skolenhetsnivå samt ske i samverkan med lärare och övrig 
personal. Det ska även tydliggöras att studie- och yrkesvägledningen ska 
vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.  

 

2. Det ska framgå av gymnasieförordningen att beslut om förlängd 
undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram. Förlängd undervisning 
är en åtgärd som utgör särskilt stöd eftersom det krävs en pedagogisk 
bedömning och eftersom åtgärden kan vara varaktig och omfattande. 

Utredningen bedömer att det behövs mer kunskap om det stöd som erbjuds 
elever i gymnasieskolan och hur väl undervisningen anpassas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov. För att möjliggöra för mer flexibla lösningar 
bedömer utredningen att förutsättningarna att bedriva distansundervisning som 
särskilt stöd i gymnasieskolan bör ses över i syfte att utöka tillgången. Likaså 
bedömer utredningen att Skolverket bör tydliggöra vilka möjligheter det finns 
för gymnasieskolor att samverka med komvux så att gymnasieelever kan läsa 
om en kurs, som ingår i elevens individuella studieplan, genom s.k. samläsning i 
komvux. I samband med beslut om förlängd undervisning uppstår inte sällan 
oklarheter när det gäller hur eventuell ersättning ska utgå från hemkommunen. 
Bedömningen är att ersättningsfrågan är angelägen att utreda vidare. 
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Borås Stads yttrande  
 

För att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram 

Borås Stad vill framhålla att en översyn av sammanhållen yrkesutbildning på 
introduktionsprogrammen är viktig. Utredningens förslag i dessa delar täcker de 
behov på området som föreligger. Emellertid vill Borås Stad påpeka vikten av 
att ett fortsatt utredande av tvåårig yrkesskola sker. Det behövs fler vägar ut på 
arbetsmarknaden och det är inte givet att yrkespaket inom 
introduktionsprogrammen täcker det behovet. Tillsammans med 
branschrepresentanter och erfarna pedagoger inom området kan en bättre 
utvecklad och anpassad lösning tas fram.  

 

För att underlätta övergången till komvux 

Borås Stad bedömer att de förslag som utredningen lämnar för att underlätta 
övergången till komvux är ändamålsenliga. Det är ofta en utmaning att se till att 
framförallt de elever som avbryter gymnasieskolan blir medvetna om 
möjligheterna som finns på komvux. Det kan också i vissa fall gagna elever att 
påbörja studier i komvux tidigare och att det är lämpligt att det blir tydligare hur 
övergång till komvux vid yngre åldrar kan tillämpas.  

Borås Stad har noterat att det finns ett utbrett behovet av stöd som liknar vissa 
funktioner inom gymnasieskolans elevhälsa för elever på komvux; såsom 
speciallärare, specialpedagog och kurator. Detta behov är särskilt uttalat hos 
elever som inte har fullföljt sina gymnasiestudier. Borås Stad är därför positiv 
till att tillgången till stöd regleras tydligare för att stärka likvärdigheten och nå 
en högre måluppfyllelse. 

 

För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning  

Borås stad är positiv till alla delar i förslaget. Det är tydligt att elever i dag får 
studie-och yrkesvägledning i olika omfattning varför en reglering är nödvändig. 
Vidare bör det tydligare framgå i studie- och yrkesvägledarnas råd och 
anvisningar vad och på vilket sätt elever i olika åldrar ska informeras. Det är 
viktigt med en likvärdighet och kompensatorisk tanke även i samband med 
studie- och yrkesvägledning.  

Förslaget att förlängd undervisning ska beslutas efter att ett åtgärdsprogram 
gjorts är riktig och logisk då ett så genomgripande beslut behöver omges av 
formella krav för att kvalitetssäkra besluten. 

En ökad flexibilitet för huvudman och skola avseende möjlighet till 
distansundervisning och samverkan med komvux välkomnas. Detta skulle 
skapa större möjlighet till att snabbare ge rätt stöd till rätt elev och därmed 
uppnå en högre måluppfyllelse.  

 

Borås Stad tillstyrker remissen tillsammans med ovanstående yttrande.  
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Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden över remiss. 
2. Remiss av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) från Utbildningsdepartementet 

Beslutet expedieras till 

1. Utbildningsdepartementet, u.remissvar@regeringskansliet.se 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pär Sundbaum 
Handläggare 
033 357765 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 
Datum 

2022-09-20 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2022-00141 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss Betänkandet I mål - vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker yttrande över remiss 
Betänkandet I mål - vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (SOU 2022:34).  

Sammanfattning  

Regeringskansliet har remitterat betänkandet SOU 2022:34 I mål – vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen. Borås stad är remissinstans. 

Betänkandet föreslår åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Förslaget består 
av tre huvudområden. Det första av dessa handlar om användningen av 
sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, på introduktionsprogram. Det 
andra huvudområdet rör övergången till komvux och hur den kan underlättas 
för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan. 
Utredningen överväger om dagens åldersgräns och andra behörighetskrav för 
antagning till komvux bör ändras för att underlätta övergången från 
introduktionsprogram. Det tredje området samlar förslag om bestämmelser 
som behöver tydliggöras avseende bland annat studie- och yrkesvägledning och 
förlängd undervisning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen tillsammans med 
nedanstående yttrande. Nämnden vill också peka på vikten av att ytterligare 
utreda tvåårig yrkesskola. 

Ärendet i sin helhet 

Sammanfattning av utredningens förslag. 

Utredningen fokuserar på gymnasieskolan och komvux, men även 
gymnasiesärskolan har inkluderats där det funnits lämpligt. Utgångspunkten för 
utredningen har varit att de förslag som läggs ska vara kostnadseffektiva, 
utvärderingsbara och inte innebära en förskjutning av ansvar för unga elevers 
utbildning från gymnasieskolan till komvux. I den del av uppdraget, som berör 
yrkespaketens användning på introduktionsprogram har utredningen tagit 
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utgångspunkt i ett tillkännagivande från riksdagen om inrättandet av en tvåårig 
yrkesskola. 
Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och 
tillämpas från den 1 juli 2024. 
 
Utredningens förslag består av tre huvuddelar som vi valt att kategorisera A, B 
och C. 
 

A. För att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram 
föreslår utredningen att: 
 

1. Det ska införas en definition i skollagen av sammanhållna 
yrkesutbildningar (yrkespaket) som kan tillämpas för utbildning på 
introduktionsprogram. Minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda 
lärandet ska föreskrivas. 
 

2. Ansvaret för de lokala programråden ska utvidgas så att samverkan 
mellan skola och arbetsliv även ska omfatta yrkesutbildning som 
anordnas på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan.  
 

Utöver förslagen presenteras ett antal bedömningar som primärt handlar om 
olika uppgifter som utredningen anser att Skolverket bör utföra inom ramen för 
sitt instruktionsenliga uppdrag. Utifrån utredningens slutsats att slutförda 
studier på ett nationellt yrkespaket bör betraktas som ett alternativt mål för 
vissa elever i gymnasieskolan pekar utredningen på ett antal åtgärder för att 
tydliggöra dokumentationen och förbättra uppföljningen av studier på 
nationella yrkespaket. Utredningen pekar på behovet av att stärka uppföljningen 
av gymnasiesärskolan. Utredningen bedömer att introduktionsprogrammen bör 
ses över i syfte att skapa tydligare och uppföljningsbara studievägar med 
möjlighet till individanpassning och att det med fördel kan göras inom ramen 
för en kommande utredning av gymnasieskolans behörighetskrav. Utredningen 
uppfattar att det som riksdagen efterfrågar i sitt tillkännagivande motsvaras av 
redan befintliga möjligheter på yrkesintroduktion, framför allt genom de 
nationella yrkespaketen. Därför bedöms att det inte finns behov av att gå vidare 
med förslaget om inrättande av en tvåårig yrkesskola. 
 

B. För att underlätta övergången till komvux föreslår utredningen att: 
 

1. Det ska införas en skyldighet i skollagen att erbjuda elever som lämnar 
gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga elever som lämnar 
gymnasiesärskolan ett avslutande vägledningssamtal. 
Gymnasieförordningen ska ange vilken information som eleven ska få 
vid ett vägledande avslutningssamtal. 

2. Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven, som möjliggör att 
yngre elever tas emot i komvux, ska justeras samt föras upp från 
förordning om vuxenutbildning till skollag. 
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I syfte att underlätta övergången till komvux för de unga som inte nått målen 
med sin utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan bedömer utredningen att 
det behövs stöd till huvudmän och skolor för att tillämpa de nya 
bestämmelserna och förtydliganden av befintlig reglering. Skolverket bedöms 
kunna utföra detta inom ramen för sitt instruktionsenliga uppdrag. Det finns 
även skäl att låta nästa översyn av läroplanerna inrymma ett syfte att förstärka 
betydelsen av samverkan mellan gymnasieskola/gymnasiesärskola och komvux i 
båda riktningar. Utredningen bedömer vidare att den övre åldersgränsen för det 
kommunala aktivitetsansvaret, som i dag inträder när den unge fyller 20 år, ska 
ses över. Likaså bedömer utredningen att erbjudandet av stöd i komvux 
behöver ses över bl.a. i syfte att fler unga ska ges förutsättningar att nå målen 
med sin gymnasieutbildning. Skolverkets kartläggning av stödbehoven i 
komvux kan utgöra en viktig grund för ett sådant uppdrag. 
 
 

C. För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning föreslår 
utredningen dessutom att: 

 
1. Bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning ska tydliggöras. 

Det ska framgå att elever ska ha tillgång studie- och yrkesvägledning, att 
arbetet med studie- och yrkesvägledning ska bedrivas på individ-, 
grupp- och skolenhetsnivå samt ske i samverkan med lärare och övrig 
personal. Det ska även tydliggöras att studie- och yrkesvägledningen ska 
vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 
2. Det ska framgå av gymnasieförordningen att beslut om förlängd 

undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram. Förlängd undervisning 
är en åtgärd som utgör särskilt stöd eftersom det krävs en pedagogisk 
bedömning och eftersom åtgärden kan vara varaktig och omfattande. 

 
Utredningen bedömer att det behövs mer kunskap om det stöd som erbjuds 
elever i gymnasieskolan och hur väl undervisningen anpassas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov. För att möjliggöra för mer flexibla lösningar 
bedömer utredningen att förutsättningarna att bedriva distansundervisning som 
särskilt stöd i gymnasieskolan bör ses över i syfte att utöka tillgången. Likaså 
bedömer utredningen att Skolverket bör tydliggöra vilka möjligheter det finns 
för gymnasieskolor att samverka med komvux så att gymnasieelever kan läsa 
om en kurs, som ingår i elevens individuella studieplan, genom s.k. samläsning i 
komvux. I samband med beslut om förlängd undervisning uppstår inte sällan 
oklarheter när det gäller hur eventuell ersättning ska utgå från hemkommunen. 
Bedömningen är att ersättningsfrågan är angelägen att utreda vidare. 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningnämndens yttrande 

A. För att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill framhålla att en översyn av 
sammanhållen yrkesutbildning på introduktionsprogrammen är viktig. 
Utredningens förslag i dessa delar täcker de behov på området som föreligger. 
Emellertid bör ett fortsatt utredande av tvåårig yrkesskola ske. Det behövs fler 
vägar ut på arbetsmarknaden och det är inte givet att yrkespaket inom 
introduktionsprogrammen täcker det behovet. Tillsammans med 
branschrepresentanter och erfarna pedagoger inom området kan en bättre 
utvecklad och anpassad lösning tas fram. 
 
B. För att underlätta övergången till komvux 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att de förslag som 
utredningen lämnar för att underlätta övergången till komvux är 
ändamålsenliga. Det är ofta en utmaning att se till att framförallt de elever som 
avbryter gymnasieskolan blir medvetna om möjligheterna som finns på 
komvux. Vi ser också att det i vissa fall kan gagna elever att påbörja studier i 
komvux tidigare och att det är lämpligt att det blir tydligare hur övergång till 
komvux vid yngre åldrar kan tillämpas. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har noterat att det finns ett utbrett 
behovet av stöd som liknar vissa funktioner inom gymnasieskolans elevhälsa 
för elever på komvux; såsom speciallärare, specialpedagog och kurator. Detta 
behov är särskilt uttalat hos elever som inte har fullföljt sina gymnasiestudier. 
Nämnden är därför positiv till att tillgången till stöd regleras tydligare för att 
stärka likvärdigheten och nå en högre måluppfyllelse.  
 
C. För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till alla delar i förslaget. 
Det är tydligt att elever i dag får studie-och yrkesvägledning i olika omfattning 
varför en reglering är nödvändig. Vidare bör det tydligare framgå i studie- och 
yrkesvägledarnas råd och anvisningar vad och på vilket sätt elever i olika åldrar 
ska informeras. Det är viktigt med en likvärdighet och kompensatorisk tanke 
även i samband med studie- och yrkesvägledning. 
Förslaget att förlängd undervisning ska beslutas efter att ett åtgärdsprogram 
gjorts är riktig och logisk då ett så genomgripande beslut behöver omges av 
formella krav för att kvalitetssäkra besluten. 
 
En ökad flexibilitet för huvudman och skola avseende möjlighet till 
distansundervisning och samverkan med komvux välkomnas. Detta skulle 
skapa större möjlighet till att snabbare ge rätt stöd till rätt elev och därmed 
uppnå en högre måluppfyllelse. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen i sin helhet 
tillsammans med ovanstående yttrande. Nämnden vill också peka på vikten av 
att ytterligare utreda tvåårig yrkesskola. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss Betänkandet: I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med 
sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Samverkan 

FSG 2022-09-14 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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§ 128 Dnr GVUN 2022-001411.1.3.1 

Yttrande över remiss - Betänkande I mål - vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker yttrande över remiss 
Betänkandet I mål - vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (SOU 2022:34).  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet har remitterat betänkandet SOU 2022:34 I mål – vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen. Borås stad är remissinstans. 

Betänkandet föreslår åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Förslaget består 
av tre huvudområden. Det första av dessa handlar om användningen av 
sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, på introduktionsprogram. Det 
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Sammanfattning 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga 
ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan 
eller i komvux. Uppdraget har bestått av två huvudområden. Det 
första av dessa handlar om användningen av sammanhållna yrkes-
utbildningar, s.k. yrkespaket, på introduktionsprogram. Det andra 
huvudområdet rör övergången till komvux och hur den kan underlät-
tas för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasie-
skolan. Utredningen skulle bl.a. överväga om dagens åldersgräns och 
andra behörighetskrav för antagning till komvux bör ändras för att 
underlätta övergången från introduktionsprogram. Om en föränd-
ring av dessa föreslogs, skulle utredningen analysera innebörden för 
unga elevers rätt till elevhälsa och stödåtgärder i komvux. Inom 
ramen för denna del har även ingått att särskilt utreda hur elever som 
är nära examen kan ges bättre förutsättningar att direkt efter avslu-
tad utbildning studera vidare i komvux. Därutöver ingick i uppdraget 
att överväga andra åtgärder i syfte att underlätta för fler unga att nå 
målen med sin utbildning inom ramen för gymnasieskolan.  

Utredningens uppdrag har haft fokus på gymnasieskolan och 
komvux, men även gymnasiesärskolan har inkluderats där utred-
ningen funnit det lämpligt. Utgångspunkten för utredningen har 
varit att de förslag som läggs ska vara kostnadseffektiva, utvärder-
ingsbara och inte innebära en förskjutning av ansvar för unga elevers 
utbildning från gymnasieskolan till komvux. I den del av uppdraget, 
som berör yrkespaketens användning på introduktionsprogram 
skulle utredningen också ta utgångspunkt i ett tillkännagivande från 
riksdagen om inrättandet av en tvåårig yrkesskola.  

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 
2024 och tillämpas från den 1 juli 2024. 
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I vilken utsträckning når eleverna målen? 

För elever på gymnasieskolans nationella program har resultaten 
förbättrats sedan gymnasiereformen 2011, vilket innebär att allt fler 
elever når examen. Enligt den senaste statistiken når 80 procent av 
eleverna som påbörjat ett nationellt program en examen inom tre år. 
Som orsak till resultatförbättringarna för nationella program har 
Skolverket i olika rapporter lyft fram ökade meritvärden från grund-
skolan, färre programbyten samt att fler elever klarar godkänt betyg 
i de kurser som krävs för examen. Enligt aktuell statistik om ung-
domars sysselsättning efter nationella program framgår att en 
examen har stor betydelse för att ungdomar ska gå vidare till högre 
utbildning efter högskoleförberedande program. Ungdomar som 
läst ett yrkesprogram kan även utan examen komma i arbete, även 
om etableringen är starkare bland dem med examen.  

Bland elever som inlett sin utbildning på ett introduktions-
program går knappt hälften över till ett nationellt program inom fem 
år. En begränsad andel av dessa når examen i gymnasieskolan. Det 
förekommer dock stora skillnader mellan de enskilda introduktions-
programmen. Skolverket har tidigare visat att en övergång till natio-
nellt program gynnar ungdomars sysselsättning efter gymnasiesko-
lan. Bland ungdomar som endast läst introduktionsprogram är 
etableringen på arbetsmarknaden svagare än bland jämnåriga. Inslag 
av yrkesutbildning på introduktionsprogram leder dock till starkare 
arbetsmarknadsanknytning jämfört med ett introduktionsprogram 
utan inriktning mot yrke. Elever som läst språkintroduktion går i 
störst utsträckning vidare till komvux efter gymnasieskolan.  

Gymnasieskolans samlade resultat, nationella program och intro-
duktionsprogram medräknade, visar att 28 procent av eleverna inte 
nått examen fem år efter studiernas början. Bland dessa har drygt 
hälften läst i år 3 på ett nationellt program, medan resterande knappa 
hälft har läst högst år 2 på nationellt program eller enbart introduk-
tionsprogram. 

Bristen på underlag om elevers studieresultat i gymnasiesärskolan 
gör att det är svårt att ge en rättvisande bild av måluppfyllelse i denna 
skolform. Forskning från Högskolan i Halmstad har visat att om-
kring tre av fyra ungdomar har någon form av sysselsättning efter 
gymnasiesärskolan, medan övriga saknar sysselsättning.    
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Flera olika anledningar till att elever inte når målen 

Inom ramen för uppdraget har utredningen tagit fram en kunskaps-
sammanställning som beskriver orsaker till att elever inte når målen 
med sin gymnasieutbildning och framgångsfaktorer i insatser för att 
främja fullföljda studier. Av sammanställningen framgår att det finns 
flera typer av orsaker till att elever inte når målen med sina studier. 
Det finns dels systemfaktorer som har att göra med hur utbildnings-
systemet övergripande är organiserat, dels faktorer kopplade till hur 
huvudmännen och skolorna bedriver arbetet. Det finns dessutom ett 
antal bakgrundsfaktorer hos eleverna som samvarierar med elevernas 
resultat och som skolan inte lyckas kompensera för.  

Som exempel på systemfaktorer som påverkar elevernas förut-
sättningar att nå målen med sin gymnasieutbildning nämns betygs-
systemet och kunskapskravens utformning. Även gymnasieskolans 
programstruktur och behörighetskrav utgör systemfaktorer, där de 
sistnämnda också begränsar vissa elevers tillgång till utbildning. 
Orsaker som är relaterade till huvudmännens och skolornas sätt att 
bedriva arbetet handlar bl.a. om undervisningens kvalitet och till-
gången till studie- och yrkesvägledning. Andra orsaker av denna typ 
rör brister i tillgänglig lärmiljö, anpassningar och stöd såväl i den 
obligatoriska skolan som i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Sådana 
brister kan t.ex. yttra sig i att stöd riktas mot gymnasiegemensamma 
ämnen och inte omfattar elevens hela utbildning eller att eleven inte 
involveras tillräckligt i utformningen av stöd.  

Orsaker som rör huvudmännens och skolornas arbetssätt handlar 
också om vilket programutbud som eleven har att tillgå och om 
undervisningstidens omfattning. För elever som läser yrkesutbild-
ning och introduktionsprogram lyfter sammanställningen också 
brister i det arbetsplatsförlagda lärande (apl) och att kvaliteten i den 
lokala utformningen av utbildning för elever som saknar behörighet 
till nationella program varierar. Exempel på faktorer hos eleverna som 
återkommande samvarierar med deras resultat är bl.a. kön, föräldrars 
utbildningsnivå, migrationsbakgrund, funktionsvariation samt psykisk 
och fysisk ohälsa. Att dessa består visar att skolan inte på ett till-
räckligt sätt förmår kompensera för elevers olika förutsättningar och 
behov på det sätt som skollagen föreskriver. 

Sammantaget visar kunskapssammanställningen att det finns en 
komplexitet bland de orsaker som ligger bakom att elever inte når 
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målen med sin utbildning. Samtidigt finns det förhållandevis mycket 
kunskap om dessa orsaker och en samstämmighet i hur arbetet för 
att främja fullföljda studier behöver läggas upp. Det finns också ut-
redningar som nyligen haft uppdrag som på olika sätt hanterar flera 
av de aktuella problemen. Vissa av de förslag som lagts har genererat 
förändring, andra ligger hos riksdagen för beslut i närtid. Utred-
ningen beskriver dessa i korthet och uppmärksammar också några 
utredningar vars förslag inte beretts vidare och som vi uppfattar kan 
ha betydelse. Det gäller inte minst förslag som rör elevers tillgång 
till vägledning i olika skeden i utbildningen.  

Yrkespaket – en möjlig väg till arbete för vissa elever 
på introduktionsprogram 

Yrkespaket, eller sammanhållna yrkesutbildningar, har funnits i kom-
vux under en längre tid. Sedan några år tillbaka finns det nationella 
yrkespaket som Skolverket tar fram i samverkan med de nationella 
programråden och som även kan användas på gymnasieskolans intro-
duktionsprogram. Det finns i dag ett 80-tal nationella yrkespaket och 
det är frivilligt för huvudmännen att tillämpa dem eller ta fram egna 
lokala/regionala varianter. Kurserna som de nationella yrkespaketen 
bygger på är desamma som erbjuds inom ramen för ett nationellt 
yrkesprogram. Yrkespaketen är dock mindre omfattande och motsva-
rar mellan 300–1 500 poäng, att jämföra med 2 500 poäng för natio-
nella program (eller upp till 2 800 poäng från höstterminen 2023).  

Utredningens analys visar att yrkespaketen huvudsakligen an-
vänds på yrkesintroduktion och erbjuds elever som för tillfället 
bedöms sakna förutsättningar att genomföra ett nationellt program, 
men som har motivation och goda förutsättningar att klara yrkes-
kurser samt att genomföra arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen 
kan organiseras på olika sätt och utredningen beskriver ett typ-
exempel där eleven läser integrerat med andra elever på ett nationellt 
yrkesprogram. Innehållet i paketet anpassas både till elevens och den 
lokala arbetsmarknadens behov, dock med god vägledning av de 
nationella yrkespaketen. Eleven ges apl och anställs ibland efter av-
slutat yrkespaket hos den arbetsgivare där eleven genomfört sin apl. 
Eftersom utbildningen ställer krav på att eleven ska ha intresse för 
och kunna tillgodogöra sig yrkeskurser och apl passar inte yrkes-
paket för alla elever på introduktionsprogram. Utredningen anser att 
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de nationella yrkespaketen utgör en viktig referens, men att det är 
viktigt att möjligheten till anpassning av yrkespaketens innehåll efter 
elevens och den lokala arbetsmarknadens behov bibehålls. 

Delvis olika syn på yrkespaketens ändamålsenlighet  

Utredningens bild är att de nationella yrkespaketen upplevs som 
tydliga och enkla att kommunicera. Av en studie som utredningen 
låtit genomföra framkommer att skolor upplever utbildningarna 
som ändamålsenliga i relation till syftet att förbereda en elev för 
arbete. Av dessa beskrivs yrkespaketen fylla en lucka i utbildnings-
systemet. I utredningens samråd med nationella branschrepresen-
tanter framkommer att synen på yrkespaketens ändamålsenlighet 
när det gäller ungdomar skiljer sig åt. Vissa branschrepresentanter 
anser att yrkespaketen är ett bra verktyg för att öka ungdomars 
intresse för yrkesutbildning och ett sätt att locka dem till branschen, 
vilket upplevs som särskilt viktigt när det handlar om bristyrken. 
Andra branschrepresentanter menar att examen från ett nationellt 
yrkesprogram utgör ett lägsta krav för anställning och att yrkespake-
ten främst är framtagna för att läsas av vuxna som har en gymna-
sieutbildning i botten. Flera av dessa anser att benämningen yrkes-
paket är olämplig och leder till att utbildningarna förväxlas med de 
nationella yrkesprogrammen.  

Behov av tydligare mål för utbildning på introduktionsprogram  

Bakom både riksdagens initiativ om tvåårig yrkesskola och införan-
det av möjligheten att använda yrkespaket på introduktionsprogram 
finns ett behov av att utveckla studievägar som leder till arbete för 
elever som saknar behörighet till nationella program. Att mer än 
hälften av eleverna som inleder ett introduktionsprogram inte går över 
till ett nationellt program indikerar att det finns anledning att se över 
behörighetsreglerna och undersöka möjligheten att utforma tydligare 
mål som leder eleverna vidare. Vi ser att ett sådant tydligt mål är möj-
ligt att skapa inom ramen för yrkesintroduktion, i synnerhet genom 
användningen av de nationella yrkespaketen. De nationella yrkes-
paketen har ett innehåll som stämts av med branschen på nationell 
nivå och är också förankrade genom Skolverkets systematiska utveck-
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ling av styrdokumenten. Utredningen anser därmed att målet att slut-
föra ett nationellt yrkespaket skulle kunna vara ett steg mot att ut-
veckla tydligare studievägar på introduktionsprogram och utgöra ett 
alternativt mål till examen för vissa elever. En grundläggande princip 
för legitimeringen av ett alternativt mål till examen är att det efter 
gymnasieskolan finns goda möjligheter att bygga på sin utbildning i 
t.ex. komvux.  

Ett första steg i utvecklingen av yrkespaket 
på introduktionsprogram 

Utredningen ser att en önskvärd utveckling vore att fler huvudmän 
samverkar om erbjudandet av yrkespaket för att utöka det för eleven 
tillgängliga utbudet, att yrkespaketen presenteras som ett alternativ 
i den ordinarie gymnasieantagningen och att studie- och yrkesväg-
ledning i grundskolan ger information om studievägarna. Utred-
ningen ser också en fördel i att huvudmännen strävar efter att til-
lämpa de nationella yrkespaketen, eftersom dessa är förankrade med 
branschen och ger en större förutsägbarhet såväl för eleven som för 
en presumtiv arbetsgivare. De förslag och bedömningar som utred-
ningen presenterar kan ses som ett första steg för att utveckla 
användningen av yrkespaket i gymnasieskolan. De ger förutsätt-
ningar för att tydliggöra yrkespaketens roll, öka kunskapen om möj-
ligheten att erbjuda dessa studievägar samt stärka uppföljningen av 
ungdomars sysselsättning och vidareutbildning efter gymnasieskolan. 
Utredningen anser att dessa insatser bör utvärderas och att regeringen 
därefter bör ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs.  

För att utveckla användningen av yrkespaket på 
introduktionsprogram föreslår utredningen att: 

• Det ska införas en definition i skollagen av sammanhållna yrkes-
utbildningar (yrkespaket) som kan tillämpas för utbildning på 
introduktionsprogram. Minsta omfattning av det arbetsplatsför-
lagda lärandet ska föreskrivas.  

• Ansvaret för de lokala programråden ska utvidgas så att sam-
verkan mellan skola och arbetsliv även ska omfatta yrkesutbild-
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ning som anordnas på introduktionsprogram och i gymnasie-
särskolan.  

Bedömningar i uppdraget om yrkespaket:  

Utöver förslagen presenterar vi ett antal bedömningar som primärt 
handlar om olika uppgifter som utredningen anser att Skolverket bör 
utföra inom ramen för sitt instruktionsenliga uppdrag. Utifrån 
utredningens slutsats att slutförda studier på ett nationellt yrkes-
paket bör betraktas som ett alternativt mål för vissa elever i gym-
nasieskolan pekar utredningen på ett antal åtgärder för att tydliggöra 
dokumentationen och förbättra uppföljningen av studier på natio-
nella yrkespaket. Vi ser också behov av att stärka uppföljningen av 
gymnasiesärskolan. Utredningen bedömer att introduktionsprogram-
men bör ses över i syfte att skapa tydligare och uppföljningsbara 
studievägar med möjlighet till individanpassning och att det med 
fördel kan göras inom ramen för en kommande utredning av gym-
nasieskolans behörighetskrav. Utredningen uppfattar att det som 
riksdagen efterfrågar i sitt tillkännagivande motsvaras av redan 
befintliga möjligheter på yrkesintroduktion, framför allt genom de 
nationella yrkespaketen. Därför bedömer vi att det inte finns behov 
av att gå vidare med förslaget om inrättande av en tvåårig yrkesskola. 

Underlättande av övergången till komvux  

Utredningen har identifierat tre områden kopplade till uppdraget att 
underlätta övergången till komvux. Det första området handlar om 
behovet att göra övergången till komvux mer sömlös, dvs. att hinder 
ska undanröjas så att övergången mellan gymnasieskolan och kom-
vux underlättas för de elever som behöver komplettera sin utbild-
ning. Det andra området rör hur åldersgränsen påverkar unga elevers 
möjligheter att gå över till komvux, medan det tredje området hand-
lar om komvux förutsättningar för att ta emot unga elever som har 
behov av stöd och struktur i sin utbildning.  
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Samverkan, förberedelse och vägledning är nyckelord för en 
sömlös övergång  

Att motivera elever som står i begrepp att lämna gymnasieskolan 
utan att ha nått målen med sin utbildning att gå över och komplettera 
sina studier i komvux eller folkhögskola är en viktig om än ut-
manande uppgift. Många elever är skoltrötta i slutet av sin gym-
nasieutbildning och saknar motivation att slutföra sina studier. Av 
statistik som utredningen presenterar framgår att övergången är rela-
tivt begränsad såväl bland elever som befinner sig nära examen, som 
bland dem som har läst kortare tid på nationellt program eller har 
introduktionsprogram som sista studieväg. Utredningens analys 
visar att strukturer och rutiner för samverkan mellan elevens gym-
nasieskola och komvux kan bidra till att skapa en så sömlös övergång 
för eleven som möjligt. Det finns behov av en reglering som säker-
ställer att alla elever som lämnar gymnasieskolan utan examen ges 
information om vad som återstår i deras utbildning för att nå examen 
samt hur de kan komplettera. Enligt utredningen behöver även 
elever som lämnar gymnasiesärskolan vägledning och information 
om möjliga vidaregångar.  

Åldersgräns eller andra behörighetskrav bör inte ändras 

Utredningens analys visar att kommuner har olika tolkning och till-
lämpning av dagens bestämmelse som möjliggör undantag från ålders-
gränsen för antagning till komvux av ungdomar utan slutfört natio-
nellt program. Vi ser inte något brett stöd för en allmän sänkning av 
åldersgränsen, eftersom en sådan förändring skulle kunna innebära 
att ungdomar ges sämre förutsättningar att klara utbildningen. 
Gymnasieskolan är anpassad för unga och innebär fler rättigheter 
och möjligheter för eleverna än i komvux. Det gäller t.ex. särskilt 
stöd och tillgång till elevhälsa, gratis läromedel och i vissa fall få 
elevresor bekostade. Ett beslut om att fler yngre elever ska kunna 
påbörja komvux riskerar även att påverka de ungas ekonomi. Vi ser 
inte heller att en allmän sänkning av åldersgränsen är förenlig med 
den utgångspunkt som utredningen fått för uppdraget – att ansvar 
för ungdomars utbildning inte får förskjutas från gymnasieskolan till 
komvux. Däremot ser vi att dagens undantagsbestämmelse behöver 
tydliggöras så att tillämpningen blir mer likvärdig och rättssäker för 
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den unge. I övrigt finner vi för denna utrednings syften inte skäl att 
ändra behörighetskraven till komvux.  

Rätten till stöd i komvux behöver stärkas  

I samråd med kommuner och myndigheter samt genom tidigare 
utredningar har vi fått en samstämmig bild av behoven av stärkt stöd 
inom komvux. Övergången från gymnasieskola till komvux på gym-
nasial nivå lyfts som särskilt problematisk då skillnaden i tillgång till 
stöd blir stor med anledning av skolformernas olika reglering. Elever 
som fått särskilt stöd i gymnasieskolan förväntas klara komvux med 
en hög grad av självständighet och utan de stödåtgärder som finns 
inom de tidigare skolformerna. Det är dock inte bara unga elever 
som kan behöva mer stöd i komvux. Stödbehoven har ökat i takt 
med att skolformens målgrupp förändrats och omfattar t.ex. behov 
av specialpedagogiskt stöd, socialt stöd, vägledning, coachning, språk-
stöd, mentorsstöd och stöd i att hantera digitala verktyg. Komvux 
individuella och flexibla upplägg är mycket viktigt, med tanke på 
elevernas varierande livssituationer, behov, förkunskaper och mål 
med sina studier. Samtidigt som det finns behov av ökade inslag av 
sammanhållna studievägar och fastare kombinationer av kurser inom 
vissa områden, exempelvis yrkesutbildning tillsammans med sfi eller 
svenska, behövs det även fortsättningsvis möjlighet till helt indivi-
duella upplägg. Det framkommer i utredningens samråd att det finns 
en brist på likvärdighet i tillgången till stöd och elevhälsa i komvux.  

För att underlätta övergången till komvux föreslår utredningen att:  

• Det ska införas en skyldighet i skollagen att erbjuda elever som 
lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga 
elever som lämnar gymnasiesärskolan ett avslutande väglednings-
samtal. Gymnasieförordningen ska ange vilken information som 
eleven ska få vid ett vägledande avslutningssamtal.  

• Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven, som möjlig-
gör att yngre elever tas emot i komvux, ska justeras samt föras 
upp från förordning om vuxenutbildning till skollag. 
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Bedömningar i uppdraget om övergången till komvux: 

I syfte att underlätta övergången till komvux för de unga som inte 
nått målen med sin utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan 
bedömer utredningen att det behövs stöd till huvudmän och skolor 
för att tillämpa de nya bestämmelserna och förtydliganden av befint-
lig reglering. Skolverket bedöms kunna utföra detta inom ramen för 
sitt instruktionsenliga uppdrag. Det finns även skäl att låta nästa 
översyn av läroplanerna inrymma ett syfte att förstärka betydelsen 
av samverkan mellan gymnasieskola/gymnasiesärskola och komvux 
i båda riktningar. Utredningen bedömer vidare att den övre ålders-
gränsen för det kommunala aktivitetsansvaret, som i dag inträder när 
den unge fyller 20 år, ska ses över. Likaså bedömer utredningen att 
erbjudandet av stöd i komvux behöver ses över bl.a. i syfte att fler 
unga ska ges förutsättningar att nå målen med sin gymnasieutbild-
ning. Skolverkets kartläggning av stödbehoven i komvux kan utgöra 
en viktig grund för ett sådant uppdrag.  

Andra åtgärder – bättre förutsättningar inför gymnasievalet 
och större flexibilitet i vissa stödåtgärder 

Utredningen har inom ramen för andra åtgärder valt att prioritera 
två utvecklingsområden. Det första området handlar likvärdig till-
gång till studie- och yrkesvägledning av god kvalitet och i god tid 
inför valet av gymnasieutbildning. Det andra området handlar om 
ökade möjligheter till flexibla stödåtgärder i slutet av gymnasie-
utbildningen. Urvalet av dessa områden har gjorts dels med grund i 
den kunskapssammanställning som utredningen presenterat gällan-
de orsaker till att elever inte når målen med sin gymnasieutbildning, 
dels utifrån en hög samstämmighet i de samråd som utredningen haft 
med huvudmän, myndigheter och andra intressenter.  

Tydligare reglering av elevers tillgång till studie- 
och yrkesvägledning kan ge ökad likvärdighet 

Utredningen har identifierat att vägledningsinsatser behöver riktas 
till elever som står i begrepp att lämna gymnasieskolan utan examen. 
Vi ser dessutom anledning att åtgärder vidtas för att säkerställa att 
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alla elever ges tillgång till vägledning av god kvalitet inför valet av 
gymnasieutbildning. Studie- och yrkesvägledning behöver påbörjas 
tidigt i elevens skolgång och erbjudas kontinuerligt för att ge eleven 
möjlighet att utveckla valkompetens. Att rusta elever med valkom-
petens kan, förutom att stärka studiemotivationen, även bidra till att 
förhindra att de val som elever gör under sin utbildning reproducerar 
sociala, kulturella och könsmässiga förhållanden i samhället. Trots 
att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning har ökat, och att 
det finns en samstämmig bild av studie- och yrkesvägledningens 
betydelse, konstaterar utredningen att det fortfarande finns brister i 
arbetet med studie- och yrkesvägledning. Utredningens underlag 
visar på att den nuvarande regleringen inte ger huvudmän och rek-
torer tillräckligt tydlig ledning i vad som förväntas av dem. Det 
bidrar i sin tur till en osäkerhet om vad som krävs av huvudman och 
skola för att skolans vägledningsuppdrag ska anses vara genomfört på 
ett tillfredställande sätt. Utredningen anser att skollagens reglering av 
elevers tillgång till studie- och yrkesvägledning behöver förtydligas. 
Ur ett likvärdighetsperspektiv är det angeläget att tillgången till 
studie- och yrkesvägledning tryggas för alla elever.  

Det behövs mer kunskap om stöd i gymnasieskolan  
och större möjligheter till flexibla lösningar  

Av utredningens underlag framkommer en bild där elever i gym-
nasieskolan inte alltid får det stöd de skulle behöva, vilket kan leda 
till att eleverna inte hinner nå målen med sin utbildning under avsedd 
tid. Elever som behöver ta igen delar av sin utbildning har rätt att gå 
om en kurs. Huvudmannen kan också besluta att eleven ska få för-
längd undervisning. Utredningens kontakter med huvudmän visar 
att åtgärder som rätten att gå om en kurs och förlängd undervisning 
används i begränsad omfattning. Det beror bl.a. på att det uppstår 
problem med schemaläggning, att det är oklart hur dessa stödåtgär-
der ska tillämpas och att elevernas motivation att gå om en kurs eller 
få förlängd undervisning ofta är låg. Huvudmän lyfter exempel på 
hur stödet kan organiseras för att bättre nå och motivera eleverna, 
men som i formell mening saknar grund i regleringen.  

Enligt utredningen finns det behov att klargöra hur rätten att gå 
om en kurs förhåller sig till förlängd undervisning och hur åtgär-
derna kan fungera i praktiken. Utöver dessa klargöranden ser vi skäl 
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för att öka möjligheten till flexibla lösningar i det stöd som erbjuds 
elever. För det första menar vi att förutsättningarna för att bedriva 
distansundervisning som särskilt stöd bör ses över i syfte att utöka 
tillgången för fler elever. Det finns i dag ingen reell möjlighet att 
bedriva distansundervisning som särskilt stöd eftersom ingen huvud-
man hittills fått tillstånd att bedriva den typen av undervisning. För 
det andra ser vi behov av att undersöka och tydliggöra elevers möj-
ligheter att gå om en kurs genom att samläsa med elever i komvux. 
Enligt utredningen torde dagens regelverk medge att en elev i gym-
nasieskolan samläser med komvux. Syftet med översynen och tydlig-
görandet är att stärka elevers möjligheter att på ett mer flexibelt 
kunna ta del av en stödåtgärd som är svår att organisera rent prak-
tiskt, medan de fortfarande är inskrivna i gymnasieskolan. Enligt 
utredningen bör bestämmelserna även förtydligas i den mening att 
förlängd undervisning ska anses utgöra särskilt stöd och beslutas 
inom ramen för ett åtgärdsprogram.  

För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning föreslår 
utredningen dessutom att:  

• Bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning ska tyd-
liggöras. Det ska framgå att elever ska ha tillgång studie- och yrkes-
vägledning, att arbetet med studie- och yrkesvägledning ska bedri-
vas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå samt ske i samverkan 
med lärare och övrig personal. Det ska även tydliggöras att studie- 
och yrkesvägledningen ska vara en del av skolans systematiska 
kvalitetsarbete.  

• Det ska framgå av gymnasieförordningen att beslut om förlängd 
undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram. Förlängd under-
visning är en åtgärd som utgör särskilt stöd eftersom det krävs en 
pedagogisk bedömning och eftersom åtgärden kan vara varaktig 
och omfattande.   
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Utredningens bedömningar i denna del:  

Utredningen bedömer att det behövs mer kunskap om det stöd som 
erbjuds elever i gymnasieskolan och hur väl undervisningen anpassas 
efter elevernas olika förutsättningar och behov. För att möjliggöra 
för mer flexibla lösningar bedömer utredningen att förutsättning-
arna att bedriva distansundervisning som särskilt stöd i gymnasie-
skolan bör ses över i syfte att utöka tillgången. Likaså bedömer 
utredningen att Skolverket bör tydliggöra vilka möjligheter det finns 
för gymnasieskolor att samverka med komvux så att gymnasieelever 
kan läsa om en kurs, som ingår i elevens individuella studieplan, 
genom s.k. samläsning i komvux. I samband med beslut om förlängd 
undervisning uppstår inte sällan oklarheter när det gäller hur even-
tuell ersättning ska utgå från hemkommunen. Vår bedömning är att 
ersättningsfrågan är angelägen att utreda vidare. 
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1 Författningsförslag  

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 
dels att 20 kap. 11 c § och 20 b § första stycket ska upphöra att 

gälla, 
dels att 2 kap. 29 §, 15 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 20 kap. 11, 11 a, 20 

och 20 a §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 15 kap. 20 a §, 

17 kap. 4 a och b §§ och 18 kap. 20 a §,  
dels att det närmast före 15 kap. 20 a §, 17 kap. 4 a och 18 kap. 

20 a § ska införas nya rubriker av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
29 § 

Elever i alla skolformer utom 
förskola och förskoleklassen ska 
ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov 
av vägledning inför val av fram-
tida utbildnings- och yrkesverk-
samhet kan tillgodoses. Även 
den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till 
vägledning.  

Elever i alla skolformer utom 
förskola och förskoleklassen ska 
ha tillgång till studie- och yrkes-
vägledning. Det ska finnas till-
gång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov 
inför val av fortsatt utbildnings- 
och yrkesverksamhet kan till-
godoses. Även den som avser att 
påbörja en utbildning ska ha till-
gång till sådan vägledning. 

Arbetet med studie- och yrkes-
vägledningen ska bedrivas på 
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individ-, grupp- och skolenhets-
nivå och ske i samverkan med 
lärare och övrig personal. Studie- 
och yrkesvägledningen ska vara en 
del av skolans systematiska 
kvalitetsarbete. 

15 kap. 
1 § 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser  

(2–20 §§). 
– allmänna bestämmelser  

(2–20 a §§), 
– bestämmelser om betyg (21–29 §§), 
– bestämmelser om gymnasieskola med offentlig huvudman  

(30–32 §§), 
– bestämmelser om fristående gymnasieskola (33 och 34 §§), och  
– bestämmelser om Rh-anpassad utbildning (35–40 §§). 
 
 Avslutande vägledningssamtal 

 
20 a § 

Ett avslutande väglednings-
samtal ska erbjudas en elev som 
avser att avsluta sin gymnasie-
utbildning i förtid eller inför att 
eleven slutför sin utbildning på ett 

– nationellt program utan att 
erhålla en gymnasieexamen eller 

– introduktionsprogram utan 
att övergå till ett nationellt pro-
gram. 

Elevens vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta vid samtal 
enligt första stycket. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
avslutande vägledningssamtal. 
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17 kap. 
 Sammanhållen yrkesutbildning 

 
4 a § 

Kurser som är relevanta för ett 
yrkesområde kan kombineras till 
en sammanhållen yrkesutbildning 
som erbjuds på introduktions-
program. En del av utbildningen i 
en sammanhållen yrkesutbildning 
ska genomföras som arbetsförlagt 
lärande.  

Utbildningen kan utformas 
som en nationell sammanhållen 
yrkesutbildning eller vara utfor-
mad av en huvudman. 

 
 

 4 b § 
Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om minsta 
omfattning av det arbetsplats-
förlagda lärandet i sammanhållna 
yrkesutbildningar och om undan-
tag från kravet på arbetsplats-
förlagt lärande. 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela föreskrifter om 
vilka sammanhållna yrkesutbild-
ningar som ska vara nationella 
och vilket innehåll dessa ska ha. 
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18 kap. 
1 §1 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser  

(2–20 §§), 
– allmänna bestämmelser  

(2–20 a §§), 
– bestämmelser om betyg (21–26 a §§), 
– bestämmelser om gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

(27–33 §§), och 
– bestämmelser om fristående gymnasiesärskola (34–37 §§. 

 
 Avslutande vägledningssamtal 

 
20 a § 

Ett avslutande väglednings-
samtal ska erbjudas en elev som 
avser att avsluta sin gymnasie-
särskoleutbildning i förtid eller 
inför att eleven slutför sin utbild-
ning i gymnasiesärskolan.  

Elevens vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta vid samtal 
enligt första stycket. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om 
avslutande vägledningssamtal. 

20 kap. 
11 §2 

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från 
och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om 
han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, 

och 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 
1 Senaste lydelse 2018:749. 
2 Senaste lydelse 2020:446. 
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 Rätt att delta har också den 
som är yngre än vad som framgår 
av första stycket om han eller hon 
efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl och upp-
fyller övriga villkor. 

 
11 a §3 

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i särskild 
utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalender-
halvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan 

syftar till att ge, och 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

 Rätt att delta har också den 
som är yngre än vad som framgår 
av första stycket om han eller hon 
efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl och upp-
fyller övriga villkor. 

Av 29 kap. 8 § följer att det som sägs i denna lag om personer med 
utvecklingsstörning också ska gälla för vissa andra vuxna. 

 
20 §4 

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från 
och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om 
han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och 
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 
Behörig är också den som är 

yngre än vad som anges i första 
stycket, men har slutfört utbild-
ning på ett nationellt program i 

Behörig är också den som är 
yngre än vad som anges i första 
stycket, men har slutfört utbild-
ning på ett nationellt program i 

 
3 Senaste lydelse 2020:446. 
4 Senaste lydelse 2020:446. 
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gymnasieskolan eller likvärdig 
utbildning och uppfyller övriga 
behörighetsvillkor. 

gymnasieskolan eller likvärdig 
utbildning eller om han eller hon 
efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl och upp-
fyller övriga behörighetsvillkor. 

 
20 a §5 

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i särskild 
utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret 
det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och 
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 
Behörig är också den som är 

yngre än vad som anges i första 
stycket, men har slutfört utbild-
ning i gymnasiesärskolan eller 
likvärdig utbildning och upp-
fyller övriga behörighetsvillkor. 

Behörig är också den som är 
yngre än vad som anges i första 
stycket, men har slutfört utbild-
ning i gymnasiesärskolan eller 
likvärdig utbildning eller om han 
eller hon efter en individuell 
bedömning anses ha särskilda skäl 
och uppfyller övriga behörig-
hetsvillkor. 

Av 29 kap. 8 § följer att det som sägs i denna lag om personer med 
utvecklingsstörning också ska gälla för vissa andra vuxna. 

 
20 b §6 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att 
behörighet enligt 20 § första 
stycket eller 20 a § första stycket 
ska inträda tidigare än vad som 
anges  

 

 
5 Senaste lydelse 2020:446. 
6 Senaste lydelse 2020:446. Ändringen innebär att första stycket tas bort. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare före-
skrifter om behörighetsvillkor.  
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.  
2. Lagen tillämpas från den 1 juli 2024. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 
gymnasieförordningen (2010:2039) 

Härigenom föreskrivs i fråga om gymnasieförordningen 
(2010:2039)   

dels att 1 kap. 8 § och 9 kap. 7 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 4 b §, och närmast 

före 12 kap. 4 b § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
8 §7 

För yrkesprogrammen i gym-
nasieskolan ska det finnas ett 
eller flera lokala programråd för 
samverkan mellan skola och 
arbetsliv. 

För yrkesutbildning inom 
gymnasieskolans nationella pro-
gram och introduktionsprogram 
samt gymnasiesärskolan nationella 
program ska det finnas ett eller 
flera lokala programråd för sam-
verkan mellan skola och arbets-
liv. 

9 kap.  
7 §8 

Huvudmannen får besluta att 
undervisningen på ett nationellt 
program för en elev i gym-
nasieskolan får fördelas över 
längre tid än tre år, om eleven har 
läst ett reducerat program eller 
om det med hänsyn till elevens 
förutsättningar i övrigt finns 
särskilda skäl för det. 

 

Undervisningen på ett natio-
nellt program för en elev i 
gymnasieskolan får fördelas över 
längre tid än tre år, om eleven har 
läst ett reducerat program eller 
om det med hänsyn till elevens 
förutsättningar i övrigt finns 
särskilda skäl för det. 

Förlängd undervisning på ett 
nationellt program beslutas inom 
ett åtgärdsprogram. 

 
 

 
7 Senaste lydelse 2012:402. 
8 Senaste lydelse 2012:402. 



SOU 2022:34  Författningsförslag 

35 

12 kap. 
 Information vid avslutande 

vägledningssamtal 
4 b § 

Ett avslutande väglednings-
samtal enligt 15 kap. 20 a § och 
18 kap. 20 a § skollagen 
(2010:800) ska innehålla individ 
anpassad information till eleven 
om 

– vilka utbildningsmoment eller 
kurser eleven saknar för att kunna 
fullfölja sin utbildning/nå en 
examen, 

– olika utbildningsvägar inom 
och utanför gymnasieskolan/ 
gymnasiesärskolan, och 

– annan förberedelse för 
etablering på arbetsmarknaden. 

Om eleven inte har fyllt 20 år 
ska information också lämnas till 
eleven om kommunernas aktivitets-
ansvar i 29 kap. 9 § skollagen.  

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
2. Förordningen tillämpas från den 1 juli 2024.   
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1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:1108) om 
vuxenutbildning att 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla.  
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
2. Förordningen tillämpas från den 1 juli 2024. 
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2 Inledning 

2.1 Utredningens direktiv  

Direktiven för vårt uppdrag beslutades av regeringen den 8 april 
2021 (dir. 2021:23) och finns i sin helhet i bilaga 1. Den 10 februari 
2022 fattade regeringen beslut om tilläggsdirektiv (dir. 2022:4, se 
bilaga 2), vilket innebar att utredningen fick förlängd tid för upp-
draget.  

Många elever avslutar sina studier i gymnasieskolan utan att i alla 
delar nå målen med sin utbildning. Det gäller t.ex. elever på natio-
nella program som inte uppnår kraven för en gymnasieexamen eller 
elever på introduktionsprogram som avsett att söka ett nationellt 
program men som inte får sin behörighet i tid. För ungdomar som 
lämnar gymnasieskolan utan en examen finns en andra chans till att 
fullfölja en gymnasieutbildning genom studier inom komvux. De 
kan även uppnå motsvarande kvalifikation genom studier vid en 
folkhögskola. Men trots att det formellt sett finns goda möjligheter 
att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning är det alltför 
många ungdomar som inte fullföljer sina studier. Ungdomar som 
lämnar gymnasieskolan utan att ha slutfört eller nått målen med sin 
utbildning har ofta svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Elever 
från gymnasieskolans introduktionsprogram har t.ex. en betydligt 
lägre sysselsättningsgrad än elever med en gymnasieexamen. Även 
hos ungdomar som har slutfört gymnasieskolans nationella program 
med studiebevis, dvs. utan att uppfylla kraven för examen, eller som 
har avbrutit studierna i förtid, är sysselsättningsgraden betydligt 
lägre än hos ungdomar med en gymnasieexamen.   
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Utredningen ska: 

• analysera och vid behov föreslå hur övergången till komvux kan 
underlättas för elever som inte fullföljer sitt introduktionspro-
gram eller annan utbildning i gymnasieskolan, 

• analysera hur yrkespaketen används inom introduktionspro-
grammen och, om så bedöms lämpligt, föreslå hur användningen 
av yrkespaketen inom ett eller flera introduktionsprogram kan 
utvecklas för att skapa utbildningar av hög kvalitet och med hög 
relevans för arbetsmarknaden, 

• överväga och vid behov föreslå andra åtgärder för att fler ska nå 
målen med en utbildning i gymnasieskolan, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

2.2 Utgångspunkter enligt direktivet 

En viktig utgångspunkt i uppdraget är att det inte ska föreslås åt-
gärder som har en negativ påverkan på genomströmningen i gym-
nasieskolan genom att ansvaret för ungdomars utbildning förskjuts 
till komvux. En ytterligare utgångspunkt är att förslagen ska vara 
kostnadseffektiva. Utredaren ska se till att de författningsförslag 
som lämnas inordnas i gällande regelverks systematik och ges en så 
enkel och tydlig utformning som möjligt.  

Utredaren ska överväga och vid behov ange hur de åtgärder som 
föreslås kan utvärderas och hur möjligheten att utvärdera påverkas 
av hur förslagen genomförs, exempelvis genom stegvist införande. 
Detta gäller särskilt vid förslag om större åtgärder. I den del av upp-
draget som rör användningen av yrkespaket på introduktionspro-
gram, ska utredaren ta utgångspunkt i ett riksdagsinitiativ om tvåårig 
yrkesskola. Uppdraget tar sikte på gymnasieskolan och komvux. 
Om utredaren finner att de åtgärder som föreslås även kan vara 
lämpliga för gymnasiesärskolan är utredaren oförhindrad att lämna 
förslag även för denna skolform. 
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2.3 Hur utredningen har valt att arbeta 

Utredningen inledde sitt arbete i maj 2021. Till utredningen har en ex-
pertgrupp varit knuten, vilken haft tre möten. Expertgruppen har, ut-
över dessa möten, även beretts möjlighet att lämna skriftliga synpunk-
ter på underlag från utredningen. I gruppen med experter och sakkun-
niga har det, förutom företrädare för flera departement, även ingått 
representanter för Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor, Sveriges Kommuner och Regioner och Friskolornas riksför-
bund.  

Utredningens arbete bygger vidare på den kunskapsbas och de 
resonemang, bedömningar och förslag som ett flertal statliga offent-
liga utredningar tidigare presenterat och som rör åtgärder för att fler 
unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, se avsnitt 2.5. 

Förutom att samla in kunskap om utredningens olika områden 
genom att analysera gällande rätt, aktuella studier, forskning samt 
statistik har utredningen diskuterat olika frågeställningar med ett 
stort antal intressenter, se nedan. I enlighet med direktivet har syn-
punkter inhämtats från relevanta aktörer på lokal, regional och 
nationell nivå. Utredningen har i samband med möten och andra 
kontakter uppmanat intressenterna att bidra med synpunkter och 
andra underlag rörande utredningsuppdraget.  

Utredningen har träffat följande myndigheter, organisationer 
och lärosäten:  

• Skolverket (inkl. rådet för introduktionsprogrammen och de 
nationella programråden). 

• Skolinspektionen. 

• Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). 

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

• Barnombudsmannen (BO). 

• Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN). 

• Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärder-
ing (IFAU). 

• Universitets- och högskolerådet (UHR). 
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• Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

• Delegationen för unga och nyanlända (DUA). 

• Statistiska centralbyrån (SCB). 

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, inkl. Beredningen för ut-
bildningsfrågor, gymnasienätverket samt nätverket för vuxenut-
bildning). 

• Friskolornas riksförbund. 

• Idéburna skolornas riksförbund. 

• Rörelsefolkhögskolornas riksintresseorganisation. 

• Folkbildningsrådet. 

• Skånes folkhögskolor. 

• Lärarförbundet. 

• Lärarnas riksförbund. 

• Sveriges skolledarförbund. 

• Sveriges elevkårer. 

• Elevernas riksförbund. 

• Sveriges elevråd. 

• Ensamkommandes förbund. 

• Funktionsrätt Sverige. 

• Vuxenutbildning i samverkan (ViS). 

• Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning 
(MUVAH, kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö uni-
versitet). 

• Forskare från Högskolan i Halmstad, Umeå universitet, Malmö 
universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet samt 
Stockholms universitet (bl.a. Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk och Institutionen för svenska och flerspråkighet). 

• Svenskt Näringsliv (inkl. medlemsorganisationer). 

• Landsorganisationen i Sverige (LO, inkl. medlemsorganisationer. 
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• Vård- och omsorgscollege. 

För att samla in kunskap om uppdragets frågeställningar har utred-
ningen även genomfört samtal med ett större antal företrädare för 
kommunala och enskilda huvudmän i gymnasieskola och komvux. 
Huvudmännen har valts ut med hänsyn till geografisk spridning och 
storlek. Sammanlagt har utredningen varit i kontakt med cirka 
100 huvudmän, antingen i separata samtal eller i möten som samlat 
flera huvudmän vid samma tillfälle. 

Avseende yrkespaketens användning har konsultfirman Vilna AB 
på uppdrag av utredningen samlat in information genom en inter-
vjustudie riktad till skolföreträdare och elever på gymnasieskolans 
introduktionsprogram samt med arbetsgivare på lokal nivå som har 
erfarenhet av att ta emot elever på yrkespaket. I kategorin skol-
företrädare ingår rektorer, biträdande rektorer med ansvar för intro-
duktionsprogram, samordnande lärare för yrkesintroduktion samt 
studie- och yrkesvägledare. I urvalet ingår både skolor som anordnar 
yrkespaket och skolor som för närvarande inte anordnar yrkespaket. 

Samma konsultfirma har även fått uppdrag av utredningen att ta 
fram en kunskapssammanställning om orsaker till att elever inte når 
målen med sin gymnasieutbildning och framgångsfaktorer i arbete 
som främjar fullföljda studier. Sammanställningen bygger på en 
genomgång av de huvudsakliga slutsatserna i ett fyrtiotal tidigare 
utredningar och studier. 

Som stöd i beräkning av kostnader som uppstår till följd av de 
åtgärder som föreslås har utredningen anlitat konsultfirman Kjell 
Nyman. 

2.4 Utmaningar och avgränsningar 

Merparten av de intressenter som utredningen har träffat har tolkat 
uppdraget som syftande till att lösa en stor bredd av de problem som 
ligger till grund för att elever inte når målen med sin gymnasie-
utbildning. En övergripande utmaning har därmed varit att möta alla 
de synpunkter och förväntningar som funnits på uppdraget. 

Utredningen adresserade tidigt att ytterligare tid var behövlig för 
att möta dessa synpunkter och förväntningar. Med hänsyn till att 
utredningens förutsättningar bestående i utredningstid, bemanning 
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och tilldelad budget tidvis varit oklara har utredningen huvudsak-
ligen avgränsat uppdraget till direktivets specifikt angivna frågor. 
Detta innebär att vi har haft huvudsakligt fokus på frågorna som rör 
elevers övergång mellan gymnasieskola och komvux respektive an-
vändningen av yrkespaket på introduktionsprogrammen. Vad gäller 
användningen av yrkespaket har utredningen tolkat direktiven som 
att uppdraget berör gymnasieskolans introduktionsprogram. Det 
innebär att vi inte belyser en eventuell utvidgad möjlighet i använd-
ningen av yrkespaket för elever på nationella program.  

I relation till uppdragets specifika frågeställningar har vi valt att 
vidga vårt fokus i de delar där direktiven anger att utredningen 
främst ska överväga åtgärder som rör övergången från introduktions-
program till komvux. Grunden för det är att utredningen bedömt att 
även andra elevgrupper som lämnar gymnasieskolan utan examen 
kan gynnas av motsvarande insatser, liksom elever som avslutat sin 
utbildning i gymnasiesärskolan. Även i frågan som rör unga elevers 
rätt till elevhälsa och särskilt stöd i komvux har vi vidgat fokus något 
i relation till direktiven, beroende på de många inspel som vi fått 
under utredningens arbete. Slutligen har vi inte funnit anledning att 
lägga fram förslag för ökad direktövergång till komvux som särskilt 
riktar sig till elever som lämnar gymnasieskolan med ett studiebevis 
där endast en eller ett par kurser saknas för examen. Vi har bedömt 
att även denna elevgrupp gynnas av mer generella åtgärder som riktar 
sig till fler unga som inte når målen med sin gymnasieutbildning.  

Utöver de specifikt angivna utredningsfrågorna har utredningen 
haft som ambition att samla och redovisa de inspel som utredningen 
fått vad gäller behovet av ytterligare åtgärder för att förbättra möj-
ligheterna för unga att nå målen med sin gymnasieutbildning. Vi har 
utifrån de inkomna inspelen och tidigare kunskap prioriterat två 
utvecklingsområden som bedömts som särskilt angelägna. I ett av 
dessa utvecklingsområden har vi särskilt fokus på elever som befin-
ner sig i slutet av sin gymnasieutbildning, med anledning av direk-
tivens skrivning om att föreslå åtgärder för dem som lämnar gym-
nasieskolan med ett studiebevis nära examen.  

Att nå målen med sin gymnasieutbildning förbättrar ungas möj-
ligheter till arbete och vidare studier påtagligt. I syfte att fler ung-
domar ska påbörja och fullfölja en utbildning i gymnasieskolan har 
på senare tid en rad ändringar gjorts i skollagen (2010:800), gym-
nasieförordningen (2010:2039) samt förordningen om vuxenutbild-
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ning (2011:1108). Ny reglering har införts så sent som den 1 juli 
20211, vilket innebär att utredningen svårligen kan undersöka effek-
terna eller analysera tillämpningen av denna. Förslag till ytterligare 
ny reglering i skolförfattningar har nyligen beslutats eller ligger för 
riksdagsbeslut i närtid.  

Det kommunala aktivitetsansvaret är ett område som angränsar 
utredningens uppdrag. Utredningen har valt att gå in på vissa frågor 
om behovet av samverkan mellan det kommunala aktivitetsansvaret, 
gymnasieskola och komvux, men utan att fokusera på organisation 
och arbetssätt inom det kommunala aktivitetsansvaret. 

Utredningen har övervägt olika sätt ge en bild av andra länders 
arbete med motsvarande frågor. I de avseendet har vi valt att inte 
göra någon mer omfattande redovisning, utan i stället ge mer kort-
fattade internationella perspektiv där så ansetts lämpligt.2  

2.5 Annat arbete som påverkar utredningen 

Flera processer pågår eller har nyligen avslutats, vilka har betydelse 
för utredningens område. Vi beskriver relevanta utredningar och 
uppdrag löpande genom betänkandet. Här nämns några av de avslu-
tande utredningsarbeten som vi identifierat har särskild relevans för 
uppdraget.  

• SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla 
unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (betänkande 
från Gymnasieutredningen). 

• SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken 
arbetar eller studerar (slutbetänkande från Samordnaren för unga 
som varken arbetar eller studerar). 

• SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och sam-
hälle (betänkande från Utredningen om en utvecklad studie- och 
yrkesvägledning). 

• SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (betänkande från Utred-

 
1 3 kap. 7 och 8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.  
2 För mer information om utbildning motsvarande gymnasieskolan i andra länder, se gärna 
SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja 
en gymnasieutbildning, bilaga 7.  
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ningen om planering och dimensionering av komvux och gym-
nasieskola).   

• SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta (betänkande från Betygs-
utredningen 2018). 

• SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever 
med intellektuell funktionsnedsättning (betänkande från Utred-
ningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven). 

2.6 Betänkandets disposition 

Utredningens betänkande inleds med en sammanfattning. Därefter 
följer våra författningsförslag i kapitel 1. Efter föreliggande kapitel 
som beskriver utredningens arbete följer kapitel 3 där vi proble-
matiserar vad det innebär ”att nå målen med sin utbildning” samt hur 
måluppfyllelse i gymnasial utbildning kan beskrivas med statistik. 
I kapitel 4 redogör vi för orsaker till att elever inte når målen med 
sin gymnasieutbildning samt framgångsfaktorer i arbete som främjar 
fullföljda studier. Kapitel 5 behandlar uppdraget att analysera an-
vändningen av yrkespaket på introduktionsprogram och föreslå hur 
denna kan utvecklas. I kapitel 6 hanterar vi den del av uppdraget som 
rör övergången till komvux för de ungdomar som inte nått målen 
med sin utbildning i gymnasieskolan. I kapitel 7 belyser vi därefter 
behovet av andra insatser. Avslutningsvis återfinns utredningens för-
slag till ikraftträdande i kapitel 8, konsekvensanalys och finansier-
ingsförslag i kapitel 9 samt författningskommentarer i kapitel 10. 
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3 Om mål för utbildningen 
och måluppfyllelse 

Av utredningens direktiv framgår att många elever avslutar sina 
studier i gymnasieskolan utan att i alla delar nå målen med sin utbild-
ning. Utifrån denna problembild är utredningens uppdrag att lämna 
förslag på åtgärder som bidrar till att fler unga når målen med sin 
gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Av 
direktiven framgår inte en tydlig beskrivning av vad som avses med 
att nå målen. Som exempel nämns elever på nationella program som 
inte uppnår kraven för en examen och elever på introduktionspro-
gram som avsett att söka ett nationellt program men som inte får sin 
behörighet i tid. I det här kapitlet redogör vi för olika sätt att beskri-
va mål med gymnasieutbildning, hur väl nationell statistik fångar 
dessa mål samt vad uppgifterna om måluppfyllelse visar.   

Mål med gymnasieutbildning kan beskrivas ur flera perspektiv. 
Den enskilde eleven kan ha mål för sin utbildning, som t.ex. kan vara 
förknippade med framtidsplaner eller att nå ett visst betyg. Samhället 
kan ha mål med gymnasieutbildningen, som handlar om att utbild-
ningarnas innehåll ska stämma med avnämarnas behov. Satsningar 
för att få fler elever att välja en yrkesutbildning, och i synnerhet 
inom bristyrken, kan inrymmas i ett sådant mål.  

Utredningen har valt att avgränsa beskrivningen av mål till vad 
styrdokumenten anger som direkta mål för gymnasial utbildning. 
Styrdokumenten anger dock inte mål för utbildningen på introduk-
tionsprogram, utan dessa fastställs för varje elev i den individuella 
studieplanen. I delar av redovisningen resonerar vi därför om vad mål 
skulle kunna vara för en elev på ett introduktionsprogram. Vi 
beskriver också hur vanligt det är att unga vuxna vid 23 års ålder har 
uppnått minst gymnasieexamen. Att vi uppehåller oss just vid 23 års 
ålder beror på att de ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan 
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examen då haft några år på sig att komplettera sin utbildning, t.ex. i 
komvux, samtidigt som det inte förflutit så lång tid att många hunnit 
skaffa sig en längre högskoleutbildning. Slutligen ger vi en kort inter-
nationell utblick för att ge en referens till hur elevers måluppfyllelse i 
skolformer som motsvarar gymnasieskolan ser ut i andra länder.  

3.1 Vad innebär det att nå målen 
med sin gymnasieutbildning? 

Syftet med gymnasieskolan är att ge elever en god grund för yrkes-
verksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasieskolan ska utgöra en bas 
för den regionala och nationella kompetensförsörjningen till arbets-
livet respektive för rekryteringen till högskolan.1 Även om gymnasie-
skolans syfte är gemensamt för alla elever, kan målen med utbild-
ningen skilja sig åt. I det här avsnittet redogör vi för olika sätt att 
definiera och beskriva ”att nå målen med sin gymnasieutbildning”.  

3.1.1 Att nå examensmålen för nationellt program 
i gymnasieskolan 

För elever som läser nationella program finns målen fastställda i ut-
bildningarnas examensmål.2 Där anges för vart och ett av de 18 natio-
nella programmen vilka kunskaper som utbildningen ska leda till och 
om den förbereder eleven för arbete inom en viss sektor eller 
vidaregång till högre utbildning inom ett specifikt område. Det finns 
två typer av gymnasieexamen: yrkesexamen som elever får från ett 
av de tolv yrkesprogrammen och högskoleförberedande examen 
som elever får från ett av de sex högskoleförberedande programmen. 

Grunden för att gymnasieexamen ska kunna utfärdas är att eleven 
har betyg från en utbildning som omfattar minst 2 500 gymnasie-
poäng på ett nationellt program. Därutöver ställs krav på godkända 
betyg om minst 2 250 gymnasiepoäng enligt följande.3 

   

 
1 15 kap. 2 och 3 §§ skollagen (2010:800). 
2 16 kap. 6 § skollagen.  
3 16 kap. 26–28 §§ skollagen. Notera att lydelsen förändras fr.o.m. den 15 juli 2022. 
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För yrkesexamen krävs godkända betyg i: 

1. en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engel-
ska och matematik om minst 100 gymnasiepoäng per ämne samt  

2. gymnasiearbetet.  

I de aktuella ämnena ska följande kurser vara godkända: svenska eller 
svenska som andraspråk 1, engelska 5 samt matematik 1a. Därutöver 
ska det i de godkända 2 250 poängen ingå 400 poäng från kurser i 
programgemensamma ämnen.4 

För högskoleförberedande examen krävs godkända betyg i: 

1. en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk om 
sammanlagt 300 gymnasiepoäng,  

2. engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng,  

3. matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng samt  

4. gymnasiearbetet.  

I de aktuella ämnena ska följande kurser vara godkända: svenska eller 
svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 
1b eller 1c.5 

För elever som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska ett 
studiebevis utfärdas.   

Förutsättningar att beskriva uppfyllelse av examensmålen 

Den nationella uppföljningen av elevers studieresultat i gymnasie-
skolan ger goda förutsättningar att beskriva uppfyllelse av examens-
målen. Det är också det vanligaste sättet att beskriva måluppfyllelse, 
även för elever som inleder sina studier på introduktionsprogram.  

Oftast kopplas elevernas studieresultat till en viss studietid efter 
påbörjad gymnasieutbildning. Utifrån dessa båda aspekter, studie-
resultat och studietid, beskrivs gymnasieskolans genomströmning. 
De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre år, även 

 
4 8 kap. 5 och 6 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). 
5 8 kap. 7 § gymnasieförordningen. 
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om huvudmannen får besluta om att en utbildning ska fördelas på 
längre tid.6 Vissa förhållanden gör dock att elever kan behöva mer 
tid på sig att nå examen. Det gäller inte minst för elever som inleder 
sina gymnasiestudier på ett introduktionsprogram och först behöver 
nå behörighet innan de kan gå över till ett nationellt program. Även 
byten av program, studieavbrott eller andra personliga omständig-
heter kan leda till att elever behöver mer tid i gymnasieskolan.  

Skillnaden mellan att slutföra sina studier och att nå examen 

I beskrivningen av elevernas uppfyllelse av examensmålen används 
ofta olika begrepp mer eller mindre synonymt, exempelvis fullföljda 
studier, avslutade studier, slutförda studier eller elever som har gått 
igenom eller är avgångna från gymnasieskolan.  

Elever som inte uppnår kraven för examen, men som har läst alla 
tre åren på ett nationellt program, får i stället ett studiebevis när de 
lämnar gymnasieskolan.7 För elevgruppen med utfärdade studiebevis 
är gymnasiestudierna slutförda i bemärkelsen att de inte längre till-
hör gymnasieskolans målgrupp.8 I strikt mening har dessa elever inte 
slutfört sina studier, eftersom de i olika utsträckning behöver kom-
plettera sina studier för att nå examen. Utan åtgärd kommer de att 
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret när de lämnar gym-
nasieskolan och tills de fyllt 20 år.9 

I statistiken om gymnasieskolans betygs- och studieresultat har 
en distinktion gjorts mellan studiebevis där elever blivit betygssatta 
i kurser som omfattar minst 2 500 poäng och övriga studiebevis. 
Studiebevis om 2 500 poäng ingår här tillsammans med examen i en 
definition av slutförda studier.10 Elever som fått studiebevis från ett 
reducerat program, som därmed omfattar färre än 2 500 poäng, eller 
som inte fått betyg (A–F) i alla kurser redovisas i stället som högst 
ha varit registrerade i år 3 under kategorin ”ej slutförda studier”. 
Gränsdragningen vid 2 500 poäng mellan slutförda och ej slutförda 
studier när det gäller studiebevisen, är en lösning som Skolverket 

 
6 16 kap. 15 § skollagen. 
7 8 kap. 18 § gymnasieförordningen. 
8 15 kap. 6 § skollagen. 
9 29 kap. 9 § skollagen. 
10 I begreppet slutförda studier ingår här samtliga elever som läst ett fullständigt nationellt 
program, har fått betyg A–F i kurser om 2 500 poäng och fått examen eller studiebevis. 



SOU 2022:34  Om mål för utbildningen och måluppfyllelse 

 

49 

endast tillämpar vid statistikredovisningen och det finns inte någon 
sådan distinktion i regleringen.11  

Jämförelser av måluppfyllelse med tiden före Gy1112 inkluderar 
ofta elever med studiebevis om 2 500 poäng. Då jämförs andelen 
utfärdade slutbetyg i den tidigare gymnasiestrukturen (Lpf 94) med 
andelen examen eller studiebevis om 2 500 poäng enligt nuvarande 
struktur (Gy11). 

Andra sätt att beskriva måluppfyllelse för elever på nationella 
program 

Uppfyllelse av mål med nationella program kan också beskrivas ut-
ifrån de för utbildningen tänkta vidaregångarna. Enligt skollagen ska 
yrkesprogrammen utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt 
yrkesutbildning, medan de högskoleförberedande programmen ska 
utgöra grund för utbildning på högskolenivå.13  

Statistiken om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan 
beskriver med utgångspunkt i måttet etableringsstatus bl.a. hur många 
som når en viss grad av etablering på arbetsmarknaden eller studerar 
ett, tre respektive fem år efter gymnasieskolan. Uppgifterna möjliggör 
också jämförelser i sysselsättning beroende på ungdomarnas studie-
resultat i gymnasieskolan.  

3.1.2 Att nå målen för introduktionsprogram 

Introduktionsprogrammen riktar sig till elever som saknar behörighet 
för studier på nationella program.14 Skollagen fastställer de huvud-
sakliga syftena för vart och ett av de fyra introduktionsprogrammen. 

 
11 Se t.ex. definitioner i Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasie-
skolan, tabell 3. 
12 Hösten 2011 infördes den reformerade gymnasieskolan (Gy11) enligt prop. 2008/09:199 
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Flera genomgripande förändringar genom-
fördes. Bl.a. ändrades behörighetsreglerna till de nationella programmen, programmen delades 
in i yrkesprogram eller högskoleförberedande program och krav för gymnasieexamen inför-
des. Se mer om jämförelser med tidigare slutbetyg i avsnitt 3.2.4. 
13 16 kap. 3 och 4 §§ skollagen. 
14 Enligt 17 kap. 16 § andra stycket skollagen ska även elever från grundsärskolan erbjudas 
yrkesintroduktion och individuellt alternativ, om de önskar sådan utbildning. Hemkommu-
nen behöver dock inte erbjuda sådan utbildning om den bedömer att det föreligger synnerliga 
skäl att inte göra det. Hemkommunen får, enligt samma paragraf, erbjuda språkintroduktion 
till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
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Utbildningarna syftar till att ge elever möjlighet att gå vidare till annat 
introduktionsprogram, till nationellt program eller annan utbildning 
alternativt att förbereda för direkt övergång till arbete.15  

Till skillnad från de nationella programmen saknar introduktions-
programmen en nationell reglering av mål och programstruktur. Det 
är i stället huvudmannens plan för utbildning som konkretiserar intro-
duktionsprogrammens syfte, längd och övergripande innehåll utifrån 
lokala förutsättningar och behov.16 Varje elevs mål beskrivs därefter i 
den individuella studieplanen. Även elever på nationella program har 
individuella studieplaner, men för introduktionsprogrammens elever 
har dessa en mer central betydelse för att ange utbildningens mål.  

När elever på introduktionsprogram nått målen i den individuella 
studieplanen ska ett gymnasieintyg utfärdas. Intyget ska innehålla 
uppgifter om utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har fått, 
information om andra insatser som ingått i den individuella studie-
planen samt, när det är aktuellt, vilket yrkesområde och/eller natio-
nellt program som utbildningen inriktats mot. En elev som avbryter 
sin utbildning på ett introduktionsprogram eller inte når målen för 
utbildningen enligt sin individuella studieplan ska få en samman-
ställning av vilka delar av utbildningen som eleven har slutfört jäm-
fört med sin individuella studieplan. En elev som inom ramen för ett 
introduktionsprogram läst grundskoleämnen eller kurser i gymna-
sieämnen utan att få godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av 
sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne.17  

Förutsättningar att beskriva uppfyllelse av mål 
för introduktionsprogram 

Det finns i dag ingen nationell uppföljning som fångar elevers mål 
med utbildningen på introduktionsprogram enligt de individuella 
studieplanerna. Skolor rapporterar in uppgifter om utfärdade gym-
nasieintyg, men Skolverket publicerar inte officiell statistik utifrån 
dessa uppgifter.18  

 
15 17 kap. 3 § skollagen. 
16 17 kap. 7 § skollagen. 
17 8 kap. 20–22 §§ gymnasieförordningen. 
18 SKOLFS 2011:142 Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom 
skolväsendet m.m., bilaga 9. Inrapporteringen sker till UHR som förmedlar betygsuppgifter 
vidare till Skolverket och SCB. 
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Kravet på att gymnasieintyg ska innehålla information om ele-
vens mål för utbildningen infördes 2020 efter förslag från Gym-
nasieutredningen. Syftet med införandet var att förutsättningarna 
för nationell uppföljning skulle förbättras.19 Enligt våra samråd med 
Skolverket kvarstår dock hinder för att dra slutsatser om målupp-
fyllelse utifrån inrapporterade gymnasieintyg, eftersom elevers indi-
viduella mål kan vara så olika på introduktionsprogram.20 Enligt 
Skolverket finns det också en otydlighet kring dokumentationen av 
studier på introduktionsprogram. Myndigheten menar att regler-
ingen i gymnasieförordningen behöver bli tydligare vad gäller när de 
olika dokumenten ska utfärdas, i synnerhet när det gäller gymnasie-
intygen. Uppgifter om inrapporterade gymnasieintyg indikerar att 
dessa dokument inte utfärdas i den utsträckning som förväntas när 
elever går över från introduktionsprogram till nationellt program.21 
Likaså ser Skolverket att långt ifrån alla elever som helt lämnar 
gymnasieskolan får gymnasieintyg. Troligen kan det, enligt Skolver-
ket, även här finnas en felkälla om elever lämnar gymnasieskolan 
efter att ha nått målen med sin utbildning.  

Utfärdade gymnasieintyg kan alltså spegla uppfyllelse av mål som 
skiljer sig väsentligt åt. En elevs mål i den individuella studieplanen 
kan också skifta över tid, vilket gör att ”man mäter mot en rörlig 
måltavla”. Avsaknaden av nationellt fastställda mål och utbildnings-
innehåll försvårar uppföljningen av introduktionsprogrammen. Enligt 
Skolverket gav införandet av uppgiften om elevens mål i gymnasie-
intyget inte tillräcklig grund för att dessa betygsdokument ska kunna 
följas upp nationellt. Mot bakgrund av denna problembild går det 
med nuvarande förutsättningar inte att på ett träffsäkert sätt be-
skriva i vilken utsträckning elever på introduktionsprogram når 
målen med sin utbildning. Skolverket har dock i flera rapporter gett 
en fördjupad bild av introduktionsprogrammen vad gäller elevsam-
mansättning, studieresultat och vidaregångar efter gymnasieskolan. 
Dessa studier ger viktig information om måluppfyllelse i relation till 
introduktionsprogrammens skilda syften.  

 
19 SOU 2016:77. En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning, s. 759. 
20 Utredningens samråd med Skolverket och SCB 2022-01-19. 
21 8 kap. 21 § gymnasieförordningen. Regleringen som gör gällande att gymnasieintyg ska 
utfärdas vid övergång till nationellt program för elever som haft som mål att nå behörighet 
tillkom eftersom förslag från Gymnasieutredningen.  
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3.1.3 Att nå målen med studier i gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolans syfte är att ge elever med intellektuell funk-
tionsnedsättning en anpassad utbildning, som leder till en god grund 
för yrkesverksamhet, fortsatta studier samt personlig utveckling och 
aktivt deltagande i samhällslivet.22 Gymnasiesärskolan har även i läro-
planen ett övergripande kunskapsmål, som innebär att varje elev i 
gymnasiesärskolan ska ges möjlighet till förberedelse för etablering på 
arbetsmarknaden.23  

Med 2010 års skollag följde ett förtydligande av vilka elever 
som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Utbildningen är till för 
ungdomar, som inte har förutsättning att klara gymnasieskolans 
kunskapskrav p.g.a. en intellektuell funktionsnedsättning eller en 
hjärnskada. Till skillnad från vad som gällde tidigare tillhör inte 
längre ungdomar med autism enbart på den grunden målgruppen 
för gymnasiesärskolan. Ungdomar som tillhör gymnasiesärsko-
lans målgrupp har också möjlighet att läsa vissa av gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Hemkommunen ansvarar för att elever från 
grundsärskolan erbjuds introduktionsprogrammen yrkesintroduk-
tion och individuellt alternativ om de önskar sådan utbildning och 
kommunen bedömer att de har förutsättningar att klara av utbild-
ningen. Hemkommunen får också erbjuda språkintroduktion till 
elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.24  

Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella 
program. Det finns nio nationella program och för varje program 
finns programmål. Individuella program ska erbjudas elever som inte 
kan följa undervisningen på nationellt program. De individuella pro-
grammen innehåller sex ämnesområden. Utbildning på individuella 
program får syfta till en senare övergång till nationellt program.  

På de nationella programmen i gymnasiesärskolan ska betyg sät-
tas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiesärskole-
arbete. Betyget F används dock inte i gymnasiesärskolan. För en elev 
som inte uppnått kraven för betyget E ska betyg inte sättas. För en 
elev på individuellt program som läst kurs i ett ämne sätts också 

 
22 18 kap. 2 § skollagen. Nuvarande lydelse i skollagen tillämpar begreppet ”utvecklingsstör-
ning”. Enligt förslag från Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven har 
regeringen i prop. 2021/22:162 föreslagit att begreppet utvecklingsstörning ska ersättas med 
”intellektuell funktionsnedsättning” och att gymnasiesärskolan ska byta namn till anpassad 
gymnasieskola. 
23 Förordning om läroplanen för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148). 
24 17 kap. 16 § skollagen. 



SOU 2022:34  Om mål för utbildningen och måluppfyllelse 

 

53 

betyg.25 Gymnasiesärskolan ger inte behörighet att läsa vidare på 
universitet, högskola eller yrkeshögskola.  

Vid avslutad gymnasiesärskoleutbildning ska ett gymnasiesär-
skolebevis utfärdas, oavsett om eleven läst ett nationellt eller ett 
individuellt program.26 Gymnasiesärskolebeviset ska innehålla infor-
mation om vilket program eleven följt, vilka kurser och ämnesom-
råden eleven tillgodogjort sig samt omfattningen på dem. I de fall 
betyg utfärdats ska information om dem finnas med samt informa-
tion om gymnasiesärskolearbetet och arbetsplatsförlagt lärande. För 
elever på nationella program som läst kurser i gymnasieskolan ska 
information om det framgå. 

Förutsättningar att beskriva uppfyllelse av mål 
i gymnasiesärskolan 

Uppgifter om utfärdade betyg och gymnasiesärskolebevis samlas 
inte in, vilket innebär att det saknas underlag för framställning av 
nationell statistik om studieresultat i gymnasiesärskolan. Möjlighe-
terna att beskriva måluppfyllelse i gymnasiesärskolan har dock för-
bättrats sedan Skolverket från läsåret 2019/20 börjat samla in 
elevuppgifter på individnivå. För närvarande pågår utvecklingsarbete 
på myndigheten i syfte att inom en snar framtid kunna publicera 
statistik om ungdomars sysselsättning efter gymnasiesärskolan. 
Parallellt med det pågår en diskussion om en eventuell översyn av 
möjligheten att samla in och presentera statistik om studieresultat i 
gymnasiesärskolan.  

Behovet av statistik som belyser sysselsättning efter gymnasie-
särskolan har lyfts av Utredningen om planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskola.27 Samordnaren för unga som varken 
arbetar eller studerar har också påtalat avsaknaden av statistik om 
studieresultat i gymnasiesärskolan.28 

 
25 18 kap. 22 och 23 §§ skollagen. Notera att lydelsen förändras fr.o.m. den 15 juli 2022. 
26 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, s. 530–532. 
27 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, s. 530–532. 
28 SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, s. 232. 
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3.1.4 Att nå målen för gymnasial utbildning i komvux 

Målen för kommunal vuxenutbildning (komvux) är att vuxna ska 
stödjas och stimuleras i sitt lärande, att de ska ges möjlighet att ut-
veckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställ-
ning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveck-
ling. Komvux ska också ge en god grund för fortsatt utbildning och 
utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörj-
ningen till arbetslivet.29  

Elevernas mål med utbildningen i komvux kan se mycket olika ut. 
Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar 
och den kan variera både till längd och till innehåll.30 I likhet med 
gymnasieskolans introduktionsprogram är den individuella studie-
planen central för att beskriva den enskilda elevens mål med utbild-
ningen.31  

Förutsättningar att beskriva uppfyllelse av mål för gymnasial 
utbildning i komvux 

Den nationella statistiken om komvux visar för varje kurs och nivå 
hur många elever som slutfört kursen, avbrutit den eller som fort-
sätter kursen nästa kalenderår. Det finns också information om 
uppnådda betyg samt antal elever som fått slutbetyg eller examen i 
komvux. Uppgifter om examen anger om kurserna var genomförda 
i både gymnasieskola och komvux eller enbart i komvux och om det 
var en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.  

I statistiken om komvux elever finns det uppgifter om hur många 
som under ett år läst minst 400 poäng yrkeskurser mot en inriktning 
som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. Däremot beskrivs 
inte elevernas resultat på ett sådant samlat sätt.  

Det är svårt att utifrån dessa uppgifter fastställa om eleven nått 
målen med sina studier. Eftersom utbildning i komvux läggs upp 
efter individens behov behöver studieresultaten relateras till inten-
tionen med studierna för att måluppfyllelse ska kunna beskrivas. Det 
är också svårt att värdera vad ett avbrott innebär när orsaken till 
avbrottet är okänd. Enligt Skolverket är det inte ovanligt att elever 

 
29 20 kap. 2 § skollagen. Mer information om den utbildning som erbjuds i komvux finns i 
avsnitt 6.1.1. 
30 Förordning om läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101).  
31 20 kap. 8 § skollagen. 
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vars betyg kvalificerar för examen väljer att inte ta ut sin examen i 
komvux.32  

3.1.5 Andra sätt att nå målen för en gymnasial utbildning  

Utbildning på gymnasial nivå kan också bedrivas inom allmän kurs i 
folkhögskola.33 På dessa utbildningar sätts inga betyg i enstaka kur-
ser, utan eleverna får i stället ett sammanfattande studieomdöme. 
Studier på allmän kurs i folkhögskola kan leda till grundläggande 
behörighet för studier i yrkeshögskola eller högskola genom att ett 
intyg utfärdas. Uppgifter om uppnådd behörighet för högre studier 
finns i den statistik som SCB tar fram om folkhögskolan.  

Andra sätt att få utbildning på gymnasial nivå kan vara genom att 
delta i internationell utbildning såsom International Baccalaureate 
eller i utbildning vid särskilda ungdomshem.34  

3.2 I vilken utsträckning når elever målen 
i gymnasieskolan? 

Utifrån beskrivningen om vad mål med gymnasieutbildning kan 
innebära och hur tillgången till statistik ser ut, följer i detta avsnitt 
en redogörelse av måluppfyllelse i gymnasie- och gymnasiesärsko-
lan. Vi har valt att avgränsa beskrivningen till gymnasie- och gym-
nasiesärskolan eftersom nästan alla ungdomar påbörjar utbildning i 
någon av dessa skolformer. Det innebär att vi inte närmare beskriver 
resultat för gymnasial utbildning i komvux eller folkhögskola.  

Inledningsvis beskriver vi med utgångspunkter i mål för natio-
nella program andelen elever som når examen inom tre, fyra respek-
tive fem år, hur långt de elever som inte når examen kommer i sin 

 
32 Skolverket (2018). Elever nära examen som övergår till komvux. Rapport 473. Enligt rappor-
ten fick 29 procent av eleverna som övergått till komvux från ett högskoleförberedande 
program en examen utfärdad i komvux, samtidigt som ytterligare 20 procent kvalificerade för 
det. Bland elever som gått över till komvux från ett yrkesprogram fick 10 procent en examen 
utfärdad i komvux, medan ytterligare cirka 30 procent kvalificerade för examen.  
33 Mer om folkhögskolan går att läsa i kapitel 6.  
34 Resultat för internationella skolor ingår i uppgifter som beskriver fristående skolors resultat. 
International Baccalaureate presenterades tidigare som ett högskoleförberedande program i 
gymnasiestatistiken, men redovisas sedan 2021 i separata tabeller. Utbildning vid särskilda 
ungdomshem innebär vanligen studier inom ramen för introduktionsprogram.  
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utbildning, faktorer som påverkar resultaten samt ungdomarnas 
sysselsättning efter nationella program. Därefter beskriver vi statistik 
om bl.a. studieflöden och resultat bland elever på introduktions-
program samt uppgifter om ungdomars sysselsättning efter utbild-
ningen.  

För att ge perspektiv på gymnasieskolans resultat gör vi också 
några utblickar, dels till tiden före införandet av Gy11, dels till ung-
domars utbildningsnivå några år efter gymnasieskolan samt till gym-
nasieresultat i andra länder. För gymnasiesärskolans del kommen-
terar vi elevkullsutvecklingen samt vissa resultat om ungdomars 
sysselsättning efter utbildningen som presenterats i forskning från 
Halmstad högskola.  

3.2.1 Utgångspunkter för statistik om gymnasieskolan 

Den nationella statistiken om studieflöden35 och genomströmning i 
gymnasieskolan utgår från den utbildning som eleven påbörjade 
höstterminen när eleven blev registrerad i år 1 för första gången.36 
En förutsättning för att eleverna ska kunna följas över tid är att de 
haft ett svenskt personnummer vid utbildningens början.37  

Om en elev exempelvis påbörjar gymnasieskolan på ett yrkespro-
gram och byter till ett högskoleförberedande program under utbild-
ningens gång kommer resultaten ändå redovisas för det första 
programmet. Detsamma gäller för en elev som inlett sin gymnasie-
utbildning på ett introduktionsprogram och därefter gått över till ett 
nationellt program. För majoriteten av eleverna är start- och slut-
programmet samma, men för elever som byter studieväg är denna 
rörelse dold i statistiken. Under de senaste läsåren har andelen bland 
samtliga gymnasieelever som bytt program mellan det första och 
tredje studieåret i genomsnitt legat omkring 13–14 procent. Andelen 
är dock väsentligt högre bland elever som inlett sina studier på ett 
introduktionsprogram, där nära hälften av eleverna läser en annan 

 
35 Med studieflöden avses t.ex. elevers byten mellan program, studieuppehåll och avbrott. 
36 Skolverkets definition av nybörjare i gymnasieskolan innefattar elever som är 20 år eller 
yngre, går i år 1 i gymnasieskolan den 15 oktober eller närliggande vardag och som inte varit 
registrerade i gymnasieskolan de föregående sex åren.   
37 Denna förutsättning påverkar framför att uppföljningen för de läsår då gymnasieskolan tagit 
emot många nyanlända elever och då handläggningstiden hos Migrationsverket varit längre än 
vanligt. Elever som saknar svenskt personnummer ingår däremot i statistiken som återspeglar 
ett enskilt mättillfälle. I redovisningen kommenterar vi när elever utan svenskt personnummer 
ingår och inte.  
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utbildning två år efter studiestarten. Att en större andel av eleverna 
på introduktionsprogram byter utbildning är förväntat eftersom 
elever kan ha som huvudsakligt mål att gå vidare till annat introduk-
tionsprogram eller till nationellt program. Bland elever som påbörjar 
sin utbildning på nationellt program uppgår andelen som byter pro-
gram mellan första och tredje året till omkring 6–7 procent.38  

Till skillnad från statistiken om studieflöden och genomström-
ning utgår statistiken om ungdomars sysselsättning efter gymnasie-
skolan från den utbildning som eleven avslutade sin utbildning vid. 
I dessa uppgifter ligger i stället t.ex. en tidigare övergång från intro-
duktionsprogram till nationellt program dold. Uppgifter som beskri-
ver introduktionsprogram vad gäller sysselsättning efter utbildningen, 
t.ex. övergång till komvux och etablering på arbetsmarknaden, rör 
därmed endast de elever som avslutade sin utbildning på ett intro-
duktionsprogram. 

Fördelningen av elever i år 1 

Ytterligare en aspekt som behöver vägas in i tolkningen av gym-
nasieskolans resultat är hur elevfördelningen ser ut vid utbildningens 
början. Om exempelvis en stor andel av eleverna inleder sina studier 
på ett introduktionsprogram, kommer sannolikt fler elever behöva 
längre tid än tre år på sig för att nå examen. Dessutom kan elever på 
introduktionsprogram ha ett annat mål än att gå över till och fullfölja 
ett nationellt program.  

Under den senaste tioårsperioden har elevkullarnas storlek för-
ändrats i gymnasieskolan. En orsak till detta är skillnader i födelse-
kullarnas storlek. En annan starkt bidragande orsak är att gymnasie-
skolan vissa läsår tagit emot ett stort antal nyanlända elever på 
språkintroduktion.  

Det första läsåret med Gy11, 2011/12, läste omkring 133 000 ele-
ver i gymnasieskolans år 1. Tio år senare, 2021/22, är antalet elever 
tillbaka på ungefär samma nivå. Däremellan har det dock förekom-
mit perioder av såväl minskande som ökande elevkullar. Som minst 
var antalet förstaårselever läsåret 2013/14 (cirka 120 000) och som 
störst 2016/17 (140 000).  

 
38 Skolverket officiella statistik om gymnasieskolans elever läsåren 2019/20–2021/22, tabell 6 F. 
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Figur 3.1 visar hur fördelningen av elever per programtyp i gym-
nasieskolans år 1 sett ut under samma period. I uppgifterna ingår 
även elever som saknar svenskt personnummer. 

Figur 3.1 Elever per programtyp i år 1 läsåren 2011/12–2021/22, 
andel (%) 

 
Källa: Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolans elever läsåren 2011/12–2021/22, tabell 5 B. 

 
 

De högskoleförberedande programmen står för den största andelen 
av eleverna i år 1 under hela perioden. Inledningsvis läste 51 procent 
av förstaårseleverna ett högskoleförberedande program läsåret 2011/12. 
Som minst var denna andel 48 procent läsåret 2016/17 och som 
störst 57 procent läsåret 2021/22.  

De flesta läsåren har yrkesprogrammen utgjort den näst van-
ligaste programtypen bland elever i år 1. Redan åren före Gy11 hade 
elevers intresse för yrkesprogram minskat, en minskning som sedan 
fortsatt under delar av den period vi beskriver här. Läsåret 2011/12 
läste 31 procent av eleverna i år 1 ett yrkesprogram. Till 2016/17 
minskade denna andel till 23 procent, medan 27 procent läser ett 
yrkesprogram 2021/22. 

Fördelningen av elever i år 1 har, som nämnts tidigare, i hög grad 
påverkats av introduktionsprogrammens utveckling under perioden 
och det omfattande mottagandet av nyanlända elever på språkintro-
duktion under vissa läsår. Som figur 3.1 visar var andelen första-
årselever på introduktionsprogram 18 procent i början av tioårs-
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perioden. Som störst var andelen 29 procent läsåret 2016/17. Sedan 
dess har introduktionsprogrammens andel minskat och uppgår 
2021/22 till 16 procent, den minsta andelen under perioden. En ytter-
ligare möjlig bidragande faktor till att färre elever i år 1 läser ett intro-
duktionsprogram kan vara förbättrade grundskoleresultat. Sedan 
våren 2017 har andelen elever som lämnar grundskolan med behö-
righet till gymnasieskolans nationella program ökat.39  

Kvinnor och män är inte fördelade lika på gymnasieskolans olika 
programtyper. Män läser i större utsträckning än kvinnor yrkespro-
gram och introduktionsprogram, medan kvinnor i större utsträckning 
än män läser högskoleförberedande program. Det finns också skill-
nader i könsfördelning mellan de enskilda programmen. Det gäller i 
synnerhet vissa yrkesprogram.40 

3.2.2 I vilken utsträckning når elever examen? 

I det här avsnittet presenterar vi statistik om gymnasieskolans genom-
strömning, beskriven som andelen elever som når examen inom en 
viss tid. Inledningsvis ligger fokus på resultat bland elever som inlett 
sina studier på nationella program. Gymnasieskolans nationella pro-
gram är upplagda som treåriga utbildningar. Därför är det för de natio-
nella programmen huvudsakligen intressant att följa hur stor andel av 
eleverna som når examen inom förväntad tid. Samtidigt kan elever av 
olika skäl behöva mer tid på sig att nå en examen, inte minst om de 
inleder sina studier på ett introduktionsprogram. För att få en mer 
fullständig bild av hur många av gymnasieskolans elever som når 
examen beskriver vi därför även resultat inom fyra respektive fem år 
från studiestarten.41 I den delen ingår samtliga elever som påbörjat en 
utbildning i gymnasieskolan, dvs. oavsett om den första utbildningen 
var ett nationellt program eller ett introduktionsprogram.  

 
39 Skolverket (2021). Slutbetyg i grundskolan våren 2021. Beskrivande statistik. Andelen elever 
med behörighet till yrkesprogram har ökat från 83 till 86 procent mellan våren 2017 och 2021. 
Flickor når behörighet i högre grad än pojkar, men de senaste årens resultatförbättring är 
störst bland pojkar. 
40 T.ex. utgör andelen kvinnor på el- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet 
endast 4 procent, medan andelen män på hantverksprogrammet är omkring 6 procent.  
41 Uppgifterna i avsnittet bygger på tabell 3 A–C i Skolverkets officiella statistik om gym-
nasieskolans resultat samt tillhörande beskrivande statistik-PM för de aktuella åren. 



Om mål för utbildningen och måluppfyllelse SOU 2022:34  

60 

Hur många av eleverna på nationella program når examen 
på tre år? 

Inledningsvis tar vi sikte på samtliga elevkullar som läst enligt Gy11 
i presentationen av andelen elever som tre år från studiestarten på 
nationella program nått examen 2014–2021. Tabell 3.1 visar dessa 
resultat fördelade på elevernas programtyp vid utbildningens början.  

Tabell 3.1 Nybörjarelever på nationella program (hösten 2011–2018) 
som nått examen inom tre år (våren 2014–2021), andel (%)  

Examensår 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Yrkesprogram  66,6 69,9 70,8 71,8 72,0 71,6 74,3 74,9 

Högskoleförberedande 
program 74,2 75,7 76,1 77,0 78,1 79,0 80,0 81,7 

Nationella program 
totalt 71,6 73,8 74,4 75,4 76,3 76,7 78,3 79,6 

Källa: Skolverket (2021). Betyg- och studieresultat i gymnasieskolan år 2021. Beskrivande statistik.  

 
 

Som framgår av tabell 3.1 har det under perioden successivt blivit allt 
vanligare att elever på nationella program når examen inom avsedd 
tid. Sammantaget har denna andel ökat med 8 procentenheter, från 
72 procent våren 2014 till 80 procent våren 2021. Resultatförbätt-
ringen är störst mellan 2014 och 2015, dvs. mellan första och andra 
elevkullen som läste enligt Gy11, men även de senare åren uppvisar 
en relativt stor positiv förändring mellan de enskilda åren.42  

Även när vi bryter ner resultaten per programtyp ser vi en positiv 
trend över tid. För de högskoleförberedande programmen är tren-
den obrutet positiv under hela perioden 2014–2021. Inledningsvis 
nådde 74 procent av eleverna som påbörjat ett högskoleförbere-
dande program en examen inom tre år våren 2014, medan motsva-
rande andel våren 2021 är 82 procent. För de högskoleförberedande 
programmen uppgår förbättringen till 7,5 procentenheter under 
perioden. För yrkesprogrammen skedde en liten nedgång i resultat 
mellan 2018 och 2019. Bortsett från den nedgången har andelen 
elever med examen inom tre år från start på yrkesprogram ökat från 

 
42 Förändringen mellan 2014 och 2015, dvs. mellan första och andra elevkullen som följt Gy11, 
kan i någon utsträckning vara en effekt av reformen. I samband med tidigare reformer har 
liknande utveckling förekommit – att första kullen har något lägre studieresultat och därefter 
sker en uppgång innan systemet ”sätter sig”. 
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67 till 75 procent under perioden, en förändring om 8,3 procent-
enheter.43  

Sammanfattningsvis når elever som inleder sina studier på hög-
skoleförberedande program i högre grad en examen inom tre år jäm-
fört med elever på yrkesprogram. De sistnämnda programmen upp-
visar däremot en något större resultatförbättring under den beskrivna 
perioden. Den senast tillgängliga statistiken som här speglar våren 
2021 visar att något mindre än var femte elev som inlett studier på 
högskoleförberedande program respektive var fjärde elev på yrkes-
program inte nått examen inom förväntad tid. 

Skillnader i resultat mellan kvinnor och män 

Figur 3.2 visar hur resultatutvecklingen sett ut för kvinnor respektive 
män på nationella program.  

Figur 3.2 Nybörjarelever på nationella program (hösten 2014–2018) 
som nått examen inom tre år (våren 2014–2021), 
per programtyp och kön, andel (%) 

 
Källa: Skolverket (2021). Betyg-och studieresultat i gymnasieskolan år 2021. Beskrivande statistik, 
s. 12. I figuren förkortas nationella program ”NP”, yrkesprogram ”YP” och högskoleförberedande program 
”HFP”. 

 

 
43 Se mer om orsaker till utvecklingen under ”Orsaker till förbättrade resultat på nationella 
program”. 
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När resultaten delas upp per kön framgår en bild där kvinnor i högre 
grad än män når examen inom tre år efter studiestart på nationella 
program. Skillnaden mellan könen har dock minskat under perioden, 
från 6 procentenheter 2014 till 4 procentenheter våren 2021. Den 
positiva resultatutvecklingen, som beskrivits ovan för nationella 
program, framkommer även när resultaten delas upp per kön. Våren 
2021 fick 82 procent av kvinnorna respektive 78 procent av männen 
en examen tre år efter studiestarten. 

Den kontinuerliga ökningen för de högskoleförberedande pro-
grammen återkommer både bland kvinnor och män och är något 
större bland de sistnämnda. Mellan 2014 och 2021 ökade andelen 
elever med examen inom tre år efter start på högskoleförberedande 
program med 9 procentenheter bland männen och 7 procentenheter 
bland kvinnorna. Bland elever som påbörjat sin utbildning på hög-
skoleförberedande program nådde 79 procent av männen och 84 pro-
cent av kvinnorna en examen våren 2021.  

Även bland elever som påbörjat sin utbildning på yrkesprogram 
var resultatförbättringen större för män än för kvinnor. Mellan 2014 
och 2021 ökade andelen med examen inom tre år även här med 
9 procentenheter bland männen och 7 procentenheter bland kvin-
nor. Den nedgång i resultat som vi beskrivit ovan var också tydligare 
och höll i sig längre för kvinnor än för män. Från att kvinnor våren 
2014 nådde examen i högre grad än män, är förhållandet det motsatta 
sedan några år tillbaka. Resultatskillnaden mellan könen är mindre 
på yrkesprogram än på högskoleförberedande program. Våren 2021 
nådde 75,2 procent av männen och 74,6 procent av kvinnorna exa-
men tre år efter att de påbörjat ett yrkesprogram.  

Skillnader i studieresultat mellan enskilda program 

Den positiva trenden för nationella program, med ökande andelar 
elever som når examen inom tre år under perioden 2014 till 2021, 
återkommer också när vi ser till utvecklingen för varje enskilt pro-
gram. Samtliga nationella program har en större andel elever med 
examen i slutet av perioden jämfört med inledningen. Det innebär 
däremot inte att ökningen varit konstant, utan det finns flera pro-
gram som under perioden haft såväl upp- som nedgångar mellan 
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enskilda år. Störst skillnad i andel elever med examen inom tre år har 
el- och energiprogrammet, där ökningen är 12 procentenheter mel-
lan 2014 och 2021. Minst ökning har humanistiska programmet med 
1 procentenhet.44  

Figur 3.3 visar programvisa resultat våren 2021. Här visas dels hur 
stor andel av eleverna per program som nått examen inom tre år, dels 
hur stor andel som nått studiebevis omfattande 2 500 poäng 
alternativt vilket år de elever som saknar slutförda studier högst varit 
registrerade i. Utöver de 18 nationella programmen ingår även riks-
rekryterande utbildningar med egna examensmål i redovisningen.45 
Programmen är i figuren sorterade efter andelen med examen. 

 
44 Skolverket (2021). Betyg- och studieresultat i gymnasieskolan år 2021. Beskrivande statistik. 
Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål har något större resultatförbättring än 
el- och energiprogrammet, men utgör inte ett nationellt program och kommenteras inte här.  
45 Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål omfattar utbildningar som leder mot 
kvantitativt små och samhälleligt angelägna yrken inom flygteknik, marinteknik, sjöfart, 
samiska näringar, tågteknik och yrkesdans.  
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Figur 3.3 Nybörjarelever på nationella program ht 2018, fördelning utifrån 
studieresultat tre år senare (våren 2021), andel (%) 

Källa: Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2020/21, 
tabell 3 A. Redovisning utifrån elevernas startprogram. 

 
 

På programnivå framkommer en bild av att endast fyra program har 
en större andel av eleverna som når examen inom tre år än genom-
snittet för nationella program våren 2021 (80 procent). Det är de tre 
till elevantalet största högskoleförberedande programmen, ekonomi-
programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskaps-
programmet, samt det största yrkesprogrammet el- och energipro-
grammet. Mellan 81 och 85 procent av eleverna på dessa program når 
examen inom tre år.  

Majoriteten av eleverna som inleder sina studier på samtliga natio-
nella program når examen inom tre år, men andelen varierar mellan 
programmen inom ett spann om 15 procentenheter. Lägst andel ele-
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ver med examen inom tre år finns på vård- och omsorgsprogrammet 
(70 procent), fordons- och transportprogrammet och handels- och 
administrationsprogrammet (71 procent vardera).  

När vi ser till elever med studiebevis om 2 500 poäng är det över-
gripande mönstret, med vissa undantag, att ju högre andel examen, 
desto lägre andel får studiebevis. Andelen elever med studiebevis 
varierar mellan 4 procent bland elever på el- och energiprogrammet 
och 8 procent bland elever på handels- och administrationsprogram-
met och vård- och omsorgsprogrammet. Bland de elever som varken 
fått studiebevis om 2 500 poäng eller examen skiljer det sig mellan 
programmen om det är vanligast att eleven läst år 2 eller 3 som högst. 
Minst vanligt för samtliga program är att elever endast läst år 1.   

Tidigare i detta avsnitt framgick att män når examen i högre grad 
än kvinnor efter att ha inlett studier på yrkesprogram. Bryter vi ner 
resultaten på de enskilda programmen visar det sig att detta endast 
gäller för fyra yrkesprogram, däribland några av de till elevantalet 
största. Det handlar om VVS- och fastighetsprogrammet, bygg- och 
anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och 
naturbruksprogrammet.46 Som störst är skillnaden på det först-
nämnda programmet där 5 procentenheter fler män än kvinnor når 
examen inom tre år. På alla andra nationella program, såväl yrkes-
program som högskoleförberedande program, når kvinnor i högre 
grad än män en examen inom tre år.  

Orsaker till förbättrade resultat och elever nära examen 

Skolverket har i samband med flera av de senaste årens statistikpubli-
ceringar kommenterat faktorer som bidrar till att fler elever på 
nationella program når examen inom tre år.47 Några sådana faktorer 
som återkommer är att elevers genomsnittliga meritvärden ökar i 
grundskolan, vilket indikerar att de elever som kommer in på natio-
nella program har bättre förutsättningar att klara studierna där. Det 

 
46 Antalet kvinnor på VVS- och fastighetsprogrammet är extremt litet i förhållande till antalet 
män. Detta innebär att varje kvinnas examen får en stor påverkan i statistiken. Mönstret i 
könsskillnader för detta program är inte lika stabilt över tid som för de till elevantalet större 
mansdominerade yrkesprogrammen bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energipro-
grammet respektive fordons- och transportprogrammet.  
47 Se t.ex. Skolverket (2020). Betygs- och studieresultat i gymnasieskolan år 2020. Beskrivande 
statistik.; Skolverket (2021). Betygs- och studieresultat i gymnasieskolan år 2021. Beskrivande 
statistik. 
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är också en större andel elever som klarar kurser med krav på god-
känt för att få en examen. Att färre elever på nationella program 
byter program i dag än för några år sedan bidrar också till att fler 
elever slutför sin utbildning inom förväntad tid.  

Under 2020 och 2021 har gymnasieskolan påverkats kraftigt av 
covid-19-pandemin, i synnerhet under perioder av fjärr- och distans-
undervisning. Såväl Skolverket som Coronakommissionen beskriver 
att senare års positiva resultatutveckling kan ses som en fortsättning 
på en mer långsiktig uppåtgående trend, men utesluter inte att pan-
demin kan haft viss effekt. Exempelvis kan inställda nationella prov 
under pandemin ha gjort det lite enklare för elever att få ett högre 
betyg och nå examen, utan att dessa resultat behöver motsvara bättre 
kunskaper.48  

I rapporten Nära examen fokuserar Skolverket på den grupp ele-
ver som lämnar gymnasieskolan med ett studiebevis där det saknas 
godkänt betyg i få kurser för att klara examenskraven.49 I rapporten 
benämns elevgruppen med studiebevis om 2 000 eller fler godkända 
poäng som elever med studiebevis nära examen. Denna grupp 
utgjorde i den studerade avgångskullen omkring hälften av eleverna 
med studiebevis. Rapporten visar, med utgångspunkt i uppgifter om 
avgångselever våren 2016, bl.a. att det i denna grupp fanns elever som 
endast saknade 50 poäng för att nå gränsen om minst 2 250 godkända 
poäng, som krävs för en examen. Det fanns också elever som hade 
2 250 godkända poäng, men som inte klarat alla kurser med krav på 
godkända betyg. Det var vanligare bland män än kvinnor att lämna 
gymnasieskolan med ett studiebevis nära examen.   

Bland elever som fått studiebevis nära examen från högskoleför-
beredande program var andelen som inte fått godkända betyg i samt-
liga kurser som krävs för en examen 59 procent. Resterande 41 pro-
cent hade alltså fått godkänt i dessa kurser, men i övrigt klarat för få 
godkända poäng. Vanligaste kurser där elever på högskoleförbere-
dande program fick icke godkänt resultat i är svenska 3, gymnasie-
arbetet samt matematik 2 b. Bland elever på yrkesprogram var ande-
len som fick studiebevis nära examen p.g.a. att de inte klarat alla 
kurser med krav på godkända betyg högre, 75 procent. Resterande 

 
48 Skolverket (2021). Kursbetyg i slutet av gymnasieskolan. Beskrivande statistik; Svaleryd, H. 
och Vlachos, J. (2021). Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever. Underlagsrapport till 
Coronakommissionens delbetänkande SOU 2021:89 Sverige under pandemin, volym 2. För 
mer om pandemins påverkan på gymnasieelevers utbildning, se kapitel 4. 
49 Skolverket (2017). Nära examen. Rapport 461.  
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25 procent hade för få godkända poäng för att nå examen. Bland 
elever på yrkesprogram som befann sig nära examen är det matema-
tik 1, engelska 5 och religion 1 som var vanligast att ha underkänt i.  

Följaktligen är en stor del av förklaringen till att den undersökta 
elevgruppen får studiebevis i stället för examen att de saknar god-
känt i minst en kurs som är krav för att få examen. Skolverket beskri-
ver i en jämförelse med tiden före införandet av Gy11 några mönster 
som består. Det gäller t.ex. att högre kurser i svenska, numera 
svenska 2 och svenska 3, är svåra för många elever. Ett annat mönster 
är att få elever på yrkesprogram får icke godkänt i yrkeskurser.  

I samband med den senaste publiceringen av resultatstatistik för 
gymnasieskolan riktar Skolverket särskild uppmärksamhet till betygs-
utvecklingen för gymnasieskolans till elevantalet största program, 
samhällsvetenskapsprogrammet. Bland de kurser som myndigheten 
noterar en förbättring i återfinns just de som rapporten Nära examen 
identifierade som utmanade för elever på högskoleförberedande pro-
gram. Störst var resultatförbättringen i kursen matematik 2 b.50  

Grundskolebetygens betydelse för resultat i gymnasieskolan 

Som nämnts ovan har Skolverket lyft fram bättre grundskolebetyg 
som en bakomliggande orsak till den ökande andelen elever på natio-
nella program som når examen inom tre år. I rapporten Grundskole-
betygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan beskriver Skolverket 
att meritvärdet från grundskolan har stor betydelse för att elever på 
nationella program ska klara examen. För elever med låga genom-
snittliga grundskolebetyg spelar dessutom valet av utbildning stor 
roll. Bland elever som påbörjade gymnasieskolan hösten 2017 och 
vars meritvärde huvudsakligen innehöll betygen D och E nådde 
49 procent examen inom tre år om de valt ett högskoleförberedande 
program. Motsvarande andel bland elever som valt yrkesprogram 
med samma betyg var 74 procent. Bland elever vars meritvärde i 
genomsnitt bestod av betygen E och F nådde 22 procent examen om 
de hade valt ett högskoleförberedande program och 42 procent om 
de valt ett yrkesprogram. Resultaten visar därmed att elever behöver 
ha med sig högre grundskolebetyg för att klara av att nå målen för 

 
50 Skolverket (2021). Betyg- och studieresultat i gymnasieskolan år 2021. Beskrivande statistik.  
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ett högskoleförberedande program jämfört med ett yrkesprogram. 
Enligt Skolverket är dessa mönster stabila över tid. 51 

Hur många i en hel elevkull når examen? 

Det kan finnas många orsaker till att en elev behöver mer än tre 
studieår för att nå examen. Exempelvis kan eleven ha bytt program, 
haft studieuppehåll av personliga skäl eller att beslut fattats om att 
förlägga utbildningen över en längre tid. För att få en mer fullständig 
bild av hur många elever som når examen redovisar statistiken även 
uppgifter om resultat fyra respektive fem år efter studiestarten. De 
senast tillgängliga uppgifterna gäller för de elever som var nybörjare 
i gymnasieskolan hösten 2016 respektive hösten 2017, vars resultat 
presenteras i tabell 3.2. Notera att redovisningen här omfattar även 
de elever som påbörjat sin utbildning på introduktionsprogram, 
förutsatt att de har svenskt personnummer vid utbildningens början. 

Tabell 3.2 Nybörjarelever i gymnasieskolan ht 2016 respektive ht 2017 och 
som nått examen inom tre, fyra och fem år (våren 2019–2021)  

 Examen inom  
3 år, andel (%) 

Examen inom  
4 år, andel (%) 

Examen inom  
5 år, andel (%) 

Startår 2017    

Nationella program 78,3 82,6  

Yrkesprogram 74,3 78,4  

Högskoleförberedande program 80,0 84,4  

Introduktionsprogram 7,1 17,2  

Totalt  66,2 71,5  

Startår 2016    

Nationella program  76,7 81,1 81,6 

Yrkesprogram 71,6 75,6 76,2 

Högskoleförberedande program 79,0 83,5 83,9 

Introduktionsprogram 6,4 14,9 20,4 

Totalt 66,3 71,3 72,5 

Källa: Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2020/21, 
tabell 3 B-C. Redovisning utifrån elevernas startprogram. 

 

 
51 Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan. Rapport 
2022:3. Liknande resultat har även lyfts i SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för 
planering och dimensionering av gymnasial utbildning, bilaga 5 samt Skolverket (2017). Nära 
examen. Rapport 461. 
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När ytterligare ett studieår läggs till visar tabell 3.2 att bland de elever 
som påbörjade ett nationellt program hösten 2016 slutförde 81 pro-
cent gymnasieskolan med examen inom fyra år, medan motsvarande 
andel i den efterföljande elevkullen är 83 procent. Jämför vi med 
uppgifter om andelen med examen inom tre år för dessa kullar inne-
bär det att ytterligare 4 procentenheter av eleverna når examen efter 
ett fjärde studieår. Den tillkommande andelen skiljer sig inte märk-
bart åt mellan de två kullarna, dvs. det blir inte vanligare att elever 
når examen efter ett fjärde studieår. Resultaten visar också att den 
tillkommande andelen är ungefär lika stor för yrkesprogram som för 
högskoleförberedande program.  

För de elever som påbörjade gymnasieskolan hösten 2016 visar 
tabell 3.2 också uppgifter om andelen elever med examen inom fem 
år. Här ser vi att det är relativt få ytterligare elever på nationella 
program som når examen efter ett femte studieår (0,5 procent-
enheter). Efter fem studieår hade 82 procent av eleverna i den aktu-
ella kullen slutfört gymnasieskolan med examen efter att de påbörjat 
ett nationellt program. Resultaten visar endast på marginella skillna-
der mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program i 
andelen tillkommande med examen efter fem år.   

Bland elever som påbörjat ett introduktionsprogram är det en 
väsentligt mindre andel som når examen inom tre, fyra och fem år. 
Eftersom dessa elever först behöver nå behörighet till nationellt 
program och därefter erbjudas en plats där, är det rimligt att andelen 
som hinner nå examen inom tre år från studiestarten är begränsad. 
Omkring hälften av eleverna som börjar på ett introduktionspro-
gram gör ingen övergång till ett nationellt program och kan ha haft 
andra mål med sina studier som att etablera sig på arbetsmarkna-
den.52 Efter fyra år hade 17 procent av introduktionsprogramsele-
verna som påbörjade gymnasieskolan hösten 2017 nått examen. 
Motsvarande andel i den föregående kullen är 2 procentenheter 
lägre, 15 procent.53 Ytterligare ett år senare, fem år från studiestar-

 
52 Vi återkommer till uppgifter om ungdomars sysselsättning efter introduktionsprogram i 
3.2.3. 
53 Som framgår av tabell 3.2 har genomströmningen inom fyra år därmed ökat såväl bland 
elever som påbörjat ett introduktionsprogram som bland dem som påbörjat ett nationellt 
program. Att den samlade andelen som når examen inom 4 år för gymnasieskolans totalt sett 
inte ökar mer än marginellt (71,3 till 71,5 procent) beror på förändringar i elevsammansätt-
ningen, där en större andel av nybörjareleverna 2017 påbörjade sin utbildning på ett introduk-
tionsprogram jämfört med året innan.  
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ten, hade 20 procent av de elever som påbörjat ett introduktions-
program hösten 2016 nått examen inom fem år.  

Totalt sett har 72 procent av gymnasieskolans elever nått examen 
inom fem år. Det innebär omvänt att 28 procent av gymnasieskolans 
samtliga elever, dvs. mer än var fjärde elev, efter fem år fortfarande 
inte nått examen. Bland elever som påbörjat sin utbildning på ett 
nationellt program är denna andel 18 procent, medan 80 procent av 
de elever som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram 
inte nått en examen fem år efter studiestarten.  

Hur långt har de elever som inte nått examen kommit  
i sin utbildning? 

Med utgångspunkt i den andel av en elevkull som inte nått examen 
inom fem år övergår vi nu till att beskriva hur långt dessa elever kom-
mit i sin utbildning. Figur 3.4 visar dessa elevers studieresultat efter 
fem år.  

Figur 3.4 Studieresultat bland samtliga nybörjarelever i gymnasieskolan 
som fem år efter studiestarten (ht 2014–2016) inte nått 
examen våren 2019–2021, andel (%) 

 
Källa: Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåren 2018/19–
2020/21, tabell 3 C. Notera att i uppgifterna för 2019 och 2020 ingår även elever på International  
Baccalaureate. Sedan 2021 redovisar Skolverket resultat för dessa elever i separata tabeller. Elever 
som fått studiebevis om färre än 2 500 poäng ingår i redovisningen av elever som högst läst år  3.  
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Den sammanlagda andelen som inte nått examen inom fem år från 
studiestarten är relativt stabil mellan de tre åren, strax under 28 pro-
cent. Däremot har det skett en viss förändring i hur långt eleverna 
kommit i sina studier. Som framgår av figur 3.4 har en stor andel av 
de elever som fem år efter studiestarten inte nått examen ändå läst år 
3 på nationellt program. Mer än hälften av eleverna utan examen har 
åtminstone varit registrerade i år 3, varav många uppnått studiebevis 
om 2 500 poäng. I takt med att det blivit vanligare att elever på natio-
nella program når examen, minskar andelen som läser i år 3 utan att 
få examen. Den sammanlagda andelen som gått i år tre utan att ha 
nått examen minskar från 15 till 14 procent mellan 2019 och 2021.  

Det är också en relativt stor andel som fem år efter studiestarten 
endast varit registrerade på introduktionsprogram. Denna andel 
ökar dessutom mellan de tre beskrivna åren, från 7 till 9 procent. 
Förändringen kan hänga samman med att allt fler elever påbörjade 
sin utbildning på ett introduktionsprogram och i synnerhet på 
språkintroduktion.54 Sannolikt var det ännu vanligare i den sista kul-
len som vi följer här att ha introduktionsprogram som sista regi-
strerade utbildning i gymnasieskolan. Ett stort antal elever påbörjade 
språkintroduktion hösten 2016 utan svenskt personnummer och 
ingår därmed inte i redovisningen.55  

Minst vanligt är att elever endast läst år 1 eller 2 på nationellt pro-
gram. Dessa andelar är i princip oförändrade mellan åren. Omkring 
2 procent av eleverna har läst högst år 1 på nationellt program och 
3 procent har läst högst år 2. 

I kapitel 6 kommer vi att beskriva hur övergången till komvux och 
folkhögskola ser ut för elever som lämnat gymnasieskolan utan 
examen. Utgångspunkten för den beskrivningen är vilka studieresultat 
eleven hade när hen lämnade gymnasieskolan, enligt ovanstående grup-

 
54 I avsnitt 3.4 beskriver vi resultaten bland elever på introduktionsprogram närmare. 
55 En uppskattning av hur många elever som inte ingår redovisningen p.g.a. att de saknade 
personnummer vid utbildningens början kan göras genom att jämföra uppgifter om antal 
elever i år 1 (Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolans elever 2016/17, tabell 5 B) 
och nybörjarelever i år 1 (Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymna-
sieskolan 2020/21, tabell 3 C). Den förstnämnda tabellen anger att nästan 26 000 elever gick i 
år 1 på språkintroduktion hösten 2016, medan den sistnämnda anger att antalet nybörjare på 
programmet vid denna tidpunkt var drygt 6 000. Differensen kan delvis förklaras med att 
elever kan ha rapporterats i år 1 mer än ett år, men problemet med att elever som inte har 
personnummer, t.ex. för att de är asylsökande, inte kan följas över tid är sannolikt en av-
görande faktor. 
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pering, men med fokus på avgångseleverna läsåret 2015/16 och deras 
jämngamla.  

Skillnader i resultat relaterade till föräldrars utbildningsnivå 
och migrationsbakgrund 

I kapitel 4 kommer vi att utveckla beskrivningen av faktorer som på-
verkar gymnasieelevers måluppfyllelse. Ett delområde som vi belyser 
där är att elever har olika förutsättningar att nå målen med sin 
utbildning. I det här avsnittet ger vi en kortfattad beskrivning av den 
bild som den officiella statistiken ger vad gäller resultatskillnader 
relaterade till elevers familjebakgrund.  

Gymnasieskolans huvudmän har en skyldighet och ett ansvar att 
ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande. 
Skillnader relaterade till elevers olika förutsättningar ska kompen-
seras med insatser och stöd som möjliggör för elever med mindre 
priviligierad bakgrund att nå målen med sin utbildning.56   

Den officiella statistiken om gymnasieskolans studieresultat redo-
visar skillnader mellan grupper av elever utifrån föräldrars utbild-
ningsnivå och migrationsbakgrund enligt följande. 

• Föräldrars högsta utbildningsnivå (avser den förälder som har högst 
utbildningsnivå): förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning, 
eftergymnasial utbildning (delas in i kort respektive lång) samt 
okänd utbildningsnivå. 

• Svensk eller utländsk bakgrund: svensk bakgrund, utländsk bak-
grund samt okänd bakgrund.57 

• Nyinvandrade elever och övriga: nyinvandrade vid gymnasiestart58, 
totalt exklusive nyinvandrade vid gymnasiestart samt okänd bak-
grund. 

 
56 1 kap. 4 § skollagen. 
57 Att bakgrunden är okänd kan bero på att eleven saknar svenskt personnummer eller har 
skyddad identitet. 
58 Begreppet nyinvandrad utgår från folkbokföringen och används i statistiken för att närma 
sig en beskrivning av nyanlända elever enligt 3 kap. 12 a § skollagen. Definition av nyin-
vandrade elever: Elever som har kommit till Sverige tidigast 4 år före sin start i gymnasie-
skolan. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola före invandringen. Notera att nyin-
vandrade elever också ingår i kategorin utländsk bakgrund. I den sistnämnda ingår dock även 
elever som själva är utlandsfödda men invandrat till Sverige tidigare under skolgången och 
elever som är födda i Sverige men har föräldrar som båda är utlandsfödda. 
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Skolverkets officiella statistik om genomströmning i gymnasiesko-
lan utifrån dessa kategoriseringar presenteras endast som totalupp-
gifter för samtliga gymnasieelever, dvs. de bryts inte ned på pro-
gramtyps- eller programnivå. När vi ser till andelen elever som når 
examen inom fem år från studiestart framkommer relativt tydliga 
mönster relaterade till föräldrars utbildningsnivå och migrations-
bakgrund. I det följande presenteras dessa resultat för den elevkull 
som påbörjade gymnasieskolan hösten 2016.59 

Föräldrars utbildningsnivå  

Resultat utifrån föräldrars högsta utbildningsnivå visar ett mönster 
där andelen elever med examen ökar ju högre utbildningsnivå som 
föräldrarna har. Gruppen elever vars föräldrar högst har förgymna-
sial utbildning är relativt liten. Bland dessa var andelen med examen 
inom fem år 43 procent. Bland elever med gymnasial utbildning är 
motsvarande andel 70 procent. Störst är andelen med examen inom 
fem år i gruppen vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, 83 pro-
cent. Bland de elever vars föräldrar har lång eftergymnasial utbildning 
är andelen med examen högre än bland de som har kort eftergym-
nasial utbildning, 85 respektive 78 procent.  

Störst skillnad mellan mäns och kvinnors resultat finns i gruppen 
elever vars föräldrar högst har förgymnasial utbildning. I den grup-
pen var andelen män med examen inom fem år 40 procent, jämfört 
med 46 procent bland kvinnorna. Minst är skillnaden bland elever 
vars föräldrar har lång eftergymnasial utbildning, där 84 procent av 
männen och 87 procent av kvinnorna nådde examen inom fem år. 

Migrationsbakgrund 

Vid en jämförelse av resultat utifrån kategorierna svensk respektive 
utländsk bakgrund framkommer att de förstnämnda i högre grad når 
examen inom fem år, 80 respektive 53 procent. Kvinnor med svensk 

 
59 Uppgifterna är hämtade i Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolans betyg och 
studieresultat, tabell 3 C läsåret 2020/21. 
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bakgrund når i högst grad examen inom fem år (82 procent) och män 
med utländsk bakgrund i lägst grad (48 procent).60    

När statistiken separerar nyinvandrade elevers resultat från övri-
gas framkommer än tydligare skillnader. Bland elever som var nyin-
vandrade vid utbildningens början hade 28 procent nått examen 
inom fem år, att jämföra med 77 procent bland övriga gymnasie-
elever. Även här ser vi att nyinvandrade män i lägst utsträckning når 
examen (26 procent). Det är också en lägre andel nyinvandrade 
elever som läst alla tre åren på nationellt program, samtidigt som det 
är vanligare att nyinvandrade elever endast läst år 1 eller 2. Omkring 
hälften av de elever som var nyinvandrade vid utbildningens början 
hade introduktionsprogram som senaste program.  

Skillnader i resultat relaterade till skolans lägeskommun 
och huvudmannatyp 

I jämförelser av resultat på kommunnivå behöver särskild hänsyn tas 
till att fördelningen av gymnasieskolans elever på de olika program-
typerna skiljer sig åt beroende på vilket utbildningsutbud som finns 
i kommunen. Detta är särskilt märkbart när resultaten beskrivs ut-
ifrån skolornas lägeskommun61 eftersom det i vissa kommuner en-
dast anordnas introduktionsprogram.  

På samma sätt skiljer sig elevsammansättningen på olika program 
mellan enskilda och offentliga huvudmän. Majoriteten av gymnasie-
skolans elever läser i en skola med kommunal huvudman. Denna 
andel är dock väsentligt högre bland elever som läser ett introduk-
tionsprogram, jämfört med nationella program.62  

 
60 Motsvarande andel bland kvinnor med utländsk bakgrund var 59 procent och bland män 
med svensk bakgrund 78 procent.  
61 Med lägeskommun menas här den geografiska kommunen där skolan är belägen, oavsett 
vem som är huvudman. 
62 Enskilda huvudmäns möjligheter att anordna introduktionsprogram regleras i 17 kap. 28 § 
skollagen. En fristående gymnasieskola som anordnar ett nationellt program får anordna 
programinriktat val som är inriktat mot det nationella programmet, individuellt alternativ och 
språkintroduktion. En fristående gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram får anordna 
yrkesintroduktion.  
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Skillnader relaterade till skolors lägeskommun 

För att beskriva resultatskillnader på kommunnivå har vi här valt att 
fokusera på resultat för samtliga skolenheter belägna i respektive 
kommun, oavsett huvudman. Uppgifterna är hämtade från Skolver-
ket och visar andelen med examen inom fem år bland elever som 
påbörjade gymnasieskolan hösten 2016.63  

Sett till samtliga gymnasieelever, dvs. såväl nationella program 
som introduktionsprogram medräknade, hade den kommun med det 
lägsta värdet 24 procent av eleverna med examen inom fem år. Mot-
svarande andel i kommunen med det högsta värdet var 97 procent. 
Det innebär att det skiljer 73 procentenheter mellan dessa lägeskom-
muners resultat. Vi vill här påminna om att utbudet av nationella 
program och introduktionsprogram skiljer sig mellan kommunerna 
och att det finns kommuner där det endast anordnas introduktions-
program.  

För nationella program var skillnaden mellan lägsta och högsta 
värde mindre, 45 procentenheter. Här hade den lägeskommun med 
lägst värde 55 procent elever med examen inom fem år, jämfört med 
100 procent i kommunen med det högsta värdet. 

Skillnader relaterade till skolors huvudmannatyp  

Beskrivningen av skillnader relaterade till skolans huvudmannatyp 
speglar resultat för samtliga gymnasieelever, oavsett programtyp. 
Även här utgår vi från andelen elever med examen inom fem år från 
studiestarten hösten 2016.64 Bland elever som inlett sina studier i en 
skola med enskild huvudman var andelen med examen inom fem år 
76 procent, att jämföra med 71 procent bland elever i skola med 
kommunal huvudman. Lägst andel elever med examen inom fem år 
hade skolor där en region var huvudman, 69 procent. 

 
63 Uppgifterna är hämtade på www.skolverket.se i funktionen ”Ladda ner filer med alla skolor, 
kommuner eller huvudmän” som exporten ”Genomströmning inom 3, 4 och 5 år”. 
64 Uppgifterna är hämtade i Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolans betyg och 
studieresultat läsåret 2020/21, tabell 3 C. 

http://www.skolverket.se/
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Olika bakgrundsfaktorers betydelse för gymnasieresultaten 

Tidigare i kapitlet beskrevs grundskolebetygens betydelse för hur 
det sedan går för elever på nationella program med utgångspunkt i 
andelen som når examen inom tre år. I samma Skolverksrapport 
beskrivs hur stor betydelse olika bakgrundsfaktorer har för elevernas 
gymnasieresultat och hur dessa samvarierar.65 Här framgår t.ex. att 
det samlade betyget från grundskolan, meritvärdet, och elevens pro-
gramval har störst betydelse för om en elev ska nå examen inom tre 
år. Vilken typ av nationellt program eleven väljer, dvs. om eleven 
väljer ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram, blir 
speciellt viktigt för elever med lägre betyg från grundskolan.  

Föräldrarnas utbildningsnivå har generellt en relativt liten bety-
delse för examensfrekvensen i förhållande till elevernas meritvärde 
från grundskolan och val av program. Betydelsen av föräldrars utbild-
ningsnivå är dock större för elever på högskoleförberedande program 
jämfört med yrkesprogram.66  

Kvinnor och män med utländsk bakgrund och förhållandevis låga 
meritvärden når i lägre grad än kvinnor och män med svensk bak-
grund en examen inom tre år, såväl på yrkesprogram som på hög-
skoleförberedande program.  

Skolverket noterade också en liten om än systematisk skillnad i 
examensfrekvens mellan elever som fått slutbetyg från en grund-
skola med offentlig eller enskild huvudman. Vid lika meritvärde 
nådde elever som gått en grundskola med offentlig huvudman en 
examen i något högre utsträckning.  

Måluppfyllelse utifrån ungdomars sysselsättning  
efter nationella program 

Som beskrivits inledningsvis i kapitlet anger skollagen tänkta vidare-
gångar för elever som läser yrkesprogram respektive högskoleför-
beredande program. Skolverkets statistik om ungdomars sysselsätt-

 
65 Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultat i gymnasieskolan. Rapport 2022:3. 
Rapporten har fokus på gymnasieskolans nationella program. 
66 Det beror till stor del på att det samlade betyget från grundskolan, meritvärdet, samvarierar 
med elevernas socioekonomiska bakgrund. Om man inte tar hänsyn till elevernas meritvärde 
från grundskolan får den socioekonomiska bakgrunden betydligt större genomslag för om 
eleven tar examen i gymnasieskolan.  
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ning efter gymnasieskolan utgår från måttet etableringsstatus67, som 
bygger på uppgifter om individernas huvudsakliga inkomstkälla. 
Med hjälp av denna information beskriver vi nedan exempel på ung-
domars sysselsättning tre år efter gymnasieskolan dels beroende på 
vilken programtyp de läst i gymnasieskolan, dels beroende på om de 
uppnått examen eller om de fått studiebevis om 2 500 poäng. I fokus 
för figur 3.5 är den elevkull som slutförde sin utbildning läsåret 
2015/16 och deras sysselsättning 2019, dvs. då ungefär tre år förflutit 
efter gymnasieskolan.  

Figur 3.5 Etableringsstatus tre år efter gymnasieskolan (kalenderåret 2019) 
bland ungdomar som slutfört ett nationellt program med examen 
eller studiebevis om minst 2 500 p läsåret 2015/16, andel (%) 

Källa: Skolverkets officiella statistik om ungdomars verksamhet efter gymnasieskolan kalenderåret 
2019, tabell 2 A. YP=yrkesprogram, HFP=högskoleförberedande program. Uppgift inom parentes anger 
antalet ungdomar i respektive kategori. 

 
 

Som framgår av figur 3.5 finns det relativt stora skillnader i ungdomars 
sysselsättning efter gymnasieskolan beroende på vilken programtyp 

 
67 Etableringsstatus är ett mått som tas fram av SCB och som används för att ge en bild av hur 
individer etablerar sig på arbetsmarknaden eller studerar vidare efter gymnasieskolan. Måttet 
baseras på en kombination av uppgifter om inkomst, arbetslöshet och studier. Inkomstnivå-
erna räknas upp för varje år. Måttet klassificerar varje individ utifrån sex olika utfall: etablerad 
på arbetsmarknaden, osäker ställning på arbetsmarknaden, svag ställning på arbetsmarknaden, 
högskolestudier, övriga studier respektive varken arbete eller studier. Bland övriga studier ingår 
komvux, folkhögskola och andra studiemedelberättigande studier som inte är på högskolenivå. 
I kapitel 6 kommer vi att beskriva övergången till komvux och folkhögskola ytterligare. 
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de läst i gymnasieskolan. Ungdomar med examen från yrkesprogram 
har i större utsträckning etablerat sig på arbetsmarknaden, vilket utgör 
den huvudsakliga grunden för utbildningen. Ungdomar med examen 
från ett högskoleförberedande program läser däremot i högre grad i 
högskolan, vilket ligger i linje med syftet för dessa program.  

För ungdomar som läst ett högskoleförberedande program finns 
väsentliga skillnader i etableringsstatus beroende på om den unge 
slutfört gymnasieskolan med examen eller inte. Av dem som nått 
examen bedriver 56 procent högskolestudier tre år efter gymnasie-
skolan, jämfört med 12 procent bland dem som fått studiebevis om 
2 500 poäng. I Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 
2019 efter gymnasieskolan beskriver Skolverket att andelen som 
bedriver högskolestudier efter högskoleförberedande program är 
som högst tre år efter gymnasieskolan. Därefter minskar andelen för 
att fem år efter gymnasieskolan ligga på samma nivå som året efter 
avgången.68 Det innebär följaktligen att det år då flest ungdomar som 
läst ett högskoleförberedande program studerar i högskolan, är det 
knappt 6 av 10 av de med examen som gör det. Övriga 4 av 10 har 
någon grad av etablering på arbetsmarknaden, bedriver övriga studier 
eller saknar uppgift om både arbete och studier. Bland ungdomar 
som fått studiebevis om 2 500 poäng är det nästan 9 av 10 som har 
en annan sysselsättning än högskolestudier eller som saknar uppgift 
om arbete och studier tre år efter gymnasieskolan.  

Det är relativt stora skillnader mellan de enskilda högskoleför-
beredande programmen sett till andelen ungdomar som studerar i 
högskolan tre år efter gymnasieskolan. Kvinnor studerar i högskolan 
i högre grad än män efter samtliga högskoleförberedande program. 
Tre år efter examen från naturvetenskapsprogrammet läste 79 pro-
cent av kvinnorna och 76 procent av männen i högskolan. Motsva-
rande andelar efter examen från det estetiska programmet var 35 pro-
cent av kvinnorna och 29 procent av männen.69   

Bland ungdomar med yrkesexamen är andelen i etablerad ställ-
ning på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan 63 procent, 
jämfört med 53 procent bland dem med studiebevis om 2 500 poäng. 
Andelen ungdomar i etablerad ställning på arbetsmarknaden ökar 
med tiden och är högre fem år efter gymnasieskolan än tre år efter. 

 
68 Skolverket (2021). Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymna-
sieskolan. Beskrivande statistik.  
69 Enligt SOU 2020:33, bilaga 5, kan övergången till högskolan efter det estetiska programmet 
ske senare p.g.a. att dessa ungdomar först läser annan förberedande utbildning. 
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Sett till den samlade andelen ungdomar som har någon grad av arbets-
marknadsetablering tre år efter gymnasieskolan, dvs. antingen i 
etablerad, osäker eller svag ställning, skiljer sig inte resultaten bero-
ende på om den unge nått examen eller inte. Såväl bland ungdomar 
med yrkesexamen som ungdomar med studiebevis om 2 500 poäng 
från yrkesprogram har 8 av 10 någon grad av arbetsmarknadsetabler-
ing. Av Skolverkets statistik framgår att bland övriga ungdomar som 
läst i år 3 på ett yrkesprogram, men som inte nått examen har 7 av 
10 någon grad av etablering på arbetsmarknaden tre år efter gym-
nasieskolan. Denna andel är väsentligt lägre bland dem som endast 
läst år 1 eller 2 på ett yrkesprogram. Anknytningen till arbetsmark-
naden, dvs. hur stark etablering de unga har, är i ökande grad osäker 
eller svag hos dem som inte nått examen.  

Ungdomar som läst yrkesprogram som lärlingsutbildning har i 
högre grad en etablerad ställning jämfört med ungdomar som läst ett 
skolförlagt yrkesprogram. Genomgående har kvinnor som läst ett 
yrkesprogram en lägre grad av arbetsmarknadsetablering jämfört 
med män. Män som fått studiebevis om 2 500 poäng från ett yrkes-
program har i högre grad än kvinnor med yrkesexamen en etablerad 
ställning. Detta hänger samman med att män och kvinnor i hög grad 
läser olika yrkesprogram och att det finns stora skillnader mellan de 
enskilda yrkesprogrammen vad gäller möjlighet till etablering i olika 
branscher efter gymnasieskolan. De fem yrkesprogram som har 
störst andel i etablerad ställning efter gymnasieskolan har dels en 
mansdominerad elevsammansättning, dels stora skillnader mellan 
könen vad gäller deras etablering efter utbildning.70 T.ex. är andelen 
män i etablerad ställning tre år efter examen från fordons- och trans-
portprogrammet 81 procent, jämfört med 68 procent bland kvin-
norna. Motsvarande andelar efter examen från hotell- och turism-
programmet är 54 procent bland männen och 52 procent bland 
kvinnorna.71 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån statistiken slå fast att en relativt 
stor andel av de elever som läst ett högskoleförberedande program i 

 
70 Dessa är fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, bygg- och 
anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt industriteknikprogrammet.  
71 Skolverket (2021). Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gym-
nasieskolan. Beskrivande statistik. Att ungdomar som gjort otypiska val av yrkesprogram ut-
ifrån kön har lägre grad av etablering har även lyfts av Utredningen om planering och dimen-
sionering av komvux och gymnasieskola, se SOU 2020:33, bilaga 5. 
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gymnasieskolan har annan huvudsaklig sysselsättning än högskolestu-
dier efter gymnasieskolan, medan ungdomar som läst yrkesprogram 
oftast har någon grad av etablering på arbetsmarknaden. Resultaten 
indikerar att en examen kan ha större betydelse för sysselsättningen 
efter gymnasieskolan för ungdomar som läser högskoleförberedande 
program jämfört med yrkesprogram. Detta hänger sannolikt ihop med 
att examen är nödvändig för antagning till högskolan. Vi återkommer 
i kapitel 6 till frågan om hur ungdomar som slutfört gymnasieskolan 
med studiebevis väljer att komplettera sin utbildning i komvux. Stati-
stiken visar att yrkesprogram i stor utsträckning leder till att ungdomar 
får en etablering på arbetsmarknaden, oavsett om de fått examen eller 
studiebevis. Anknytningen till arbetsmarknaden är dock starkare för 
dem med examen och det finns också stora skillnader mellan könen 
och de enskilda yrkesprogrammen sett till ungdomars sysselsättning 
efter gymnasieskolan.  

3.2.3 I vilken utsträckning når elever målen med sin 
utbildning på introduktionsprogram? 

I beskrivningen av andelen elever som når examen inom fyra eller 
fem år tidigare i detta kapitel var även introduktionsprogrammen 
inkluderade. I det här avsnittet tittar vi närmare på resultaten för 
introduktionsprogrammen, med utgångspunkt i den officiella stati-
stiken samt ett urval av Skolverkets senaste genomförda studier.  

En utmaning med att beskriva resultat för introduktionsprogram 
är, som nämnts, att elevers mål med utbildningen kan se så olika ut 
och att den nationella uppföljningen inte fångar vad dessa mål är. En 
annan utmaning är att elever som saknar svenskt personnummer vid 
utbildningens början inte kan följas över tid. Det gör att statistiken 
inte speglar samtliga elevers resultat, vilket särskilt påverkar de läsår 
som gymnasieskolan tagit emot många nyanlända elever. Enligt Skol-
verket ökade andelen elever på språkintroduktion som vid utbild-
ningens början saknar svenskt personnummer mellan åren 2011 och 
2016. Det sistnämnda året, som också är det som vi fokuserar på nedan 
när vi beskriver studieflöden och resultat i gymnasieskolan, saknade 
61 procent av nybörjareleverna på språkintroduktion ett person-
nummer.72 Dessa elevers resultat fångas därmed inte i statistiken. Att 

 
72 Skolverket (2018). Uppföljning av språkintroduktion. Rapport 469. Se även Skolverket (2019). 
Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2019. Dnr 2019:071883.  
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vi ändå valt att beskriva resultatet för 2016 års nybörjare beror på att 
det är den senaste statistiken som finns att tillgå. 

Elever på introduktionsprogram  

Sedan 2019 finns det fyra introduktionsprogram i gymnasieskolan: 
individuellt alternativ, programinriktat val, språkintroduktion och 
yrkesintroduktion. Eftersom tillgänglig statistik blickar längre till-
baka i tiden är det däremot den tidigare uppsättningen av fem intro-
duktionsprogram som delar av nedanstående beskrivning utgår från. 
Dessa är individuellt alternativ, programinriktat individuellt val, språk-
introduktion, yrkesintroduktion samt preparandutbildning. Föränd-
ringen 2019 innebar att preparandutbildningen togs bort och att pro-
graminriktat individuellt val bytte namn till programinriktat val, som 
till skillnad från tidigare också kan inriktas mot ett högskoleför-
beredande program.  

Figur 3.6 visar utvecklingen av antal elever i år 1 på de enskilda 
introduktionsprogrammen 2011–2021.73 I presentationen visas upp-
gifter om tidigare programinriktat individuellt val och nuvarande 
programinriktat val samlat. Uppgifterna inkluderar samtliga elever, 
dvs. även de utan svenskt personnummer. 

 
73 Skolverket (2018). Uppföljning av språkintroduktion. Rapport 469. Se även Skolverket (2019). 
Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2019. Beskrivande statistik. 
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Figur 3.6 Elever som rapporterats i år 1 på introduktionsprogram, 
2011/12–2021/22, antal 

Källa: Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolans elever  läsår 2011/12–2021/22, tabell 5 B.  

IMA=individuellt alternativ, IMV=programinriktat val, IMPRO=programinriktat individuellt val, 
IMS=språkintroduktion, IMY=yrkesintroduktion samt IMPRE=preparandutbildning. 

 
 

Under merparten av läsåren 2011/12–2021/22 har språkintroduk-
tion haft flest elever av introduktionsprogrammen, sett till de som 
rapporterats i år 1. Som mest läste nästan 26 000 elever språkintro-
duktion i år 1, läsåret 2016/17. Därefter har elevantalet på språk-
introduktion sjunkit kraftigt. Sedan ett par år tillbaka är det i stället 
individuellt alternativ som har flest elever av introduktionsprogram-
men. Enligt uppgift från Skolverket beror senare års ökning av anta-
let elever på individuellt alternativ framför allt på nedläggningen av 
preparandutbildningen.  

Studieflöden och resultat i gymnasieskolan 

Utifrån den officiella statistiken om genomströmning i gymnasie-
skolan kan vi fastställa hur stor andel av eleverna som endast gått ett 
introduktionsprogram, övergått till nationellt program respektive slut-
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fört ett nationellt program med examen inom fem år. Figur 3.7 visar 
dessa resultat för nybörjare på introduktionsprogram hösten 2016.74  

Figur 3.7 Nybörjarelever på introduktionsprogram ht 2016 som endast 
gått introduktionsprogram, övergått till nationellt program 
respektive nått examen inom fem läsår (våren 2021), andel (%) 

Källa: Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2020/21, 
tabell 3 C. Redovisning utifrån elevernas startprogram. 

 
 

Bland de drygt 15 000 elever som påbörjat ett introduktionsprogram 
hösten 2016, hade totalt 44 procent gått över till ett nationellt pro-
gram inom fem år. Andelen som nått examen från ett nationellt pro-
gram var, som framgått tidigare av redovisningen, 20 procent. Reste-
rande 56 procent hade endast läst introduktionsprogram. Kvinnor 
och män har snarlika mönster i andelen som går över till nationellt 
program, medan en något större andel av kvinnorna når examen efter 
inledande studier på introduktionsprogram.75 

En jämförelse mellan de enskilda introduktionsprogrammen visar 
relativt stora skillnader. Störst andel elever som endast läst introduk-
tionsprogram återfanns på språkintroduktion och yrkesintroduk-

 
74 Notera att uppgifterna för språkintroduktion inte speglar den totala bilden eftersom många 
elever på detta program saknade svenskt personnummer vid utbildningens början och ingår 
därmed inte i redovisningen. 
75 Andelen kvinnor med examen fem år efter studiestarten på introduktionsprogram var 
21,5 procent, medan motsvarande andel bland män var 19,6 procent.  
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tion, 69 respektive 59 procent. Även bland elever som påbörjat sin 
utbildning på individuellt alternativ är andelen som endast gått intro-
duktionsprogram fem år från studiestarten relativt stor, 58 procent. 
På preparandutbildning och programinriktat individuellt val var 
andelen som endast läst introduktionsprogram väsentligt lägre, 28 
respektive 32 procent.76 Båda dessa program syftade till att eleverna 
relativt snabbt skulle ha möjligheten att göra en övergång till natio-
nellt program. Programinriktat individuellt val, liksom nuvarande 
programinriktat val, var dessutom det enda introduktionsprogram 
med behörighetskrav. 

På samma sätt varierar andelen elever som nått examen mellan de 
enskilda programmen, från 16 procent bland elever som inledde sin 
gymnasieutbildning på språkintroduktion respektive individuellt 
alternativ, till 37 respektive 30 procent bland elever som inledde sina 
studier på programinriktat individuellt val respektive preparandut-
bildning.77 Andelen som når examen efter påbörjade studier på yrkes-
introduktion är också relativt låg, 19 procent.   

Den samlade andelen som gjort en övergång till nationellt pro-
gram eller nått en examen indikerar att elever som läst språkintro-
duktion, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion inte haft som 
primärt mål att nå examen, eller så har deras förutsättningar för 
övergång varit för svåra. Den sammanlagda andelen som gått över 
till nationellt program eller fått examen efter att ha påbörjat dessa 
utbildningar ligger mellan 32 och 42 procent. Språkintroduktion är 
det introduktionsprogram som har lägst sammanlagd andel elever 
som går över till nationellt program (32 procent). Statistiken visar 
samtidigt att bland de elever som går över till nationellt program från 
språkintroduktion når en relativt sett större andel examen jämfört 
med de andra introduktionsprogrammen. Det kan indikera att språket 
och gymnasiebehörigheten är den svåraste utmaningen för många 
nyanlända elever. Väl inne på nationellt program verkar eleverna vara 
relativt sett rustade att klara utbildningen. Skolverket har tidigare visat 
att andelen elever med noll i meritvärde från grundskolan är särskilt 

 
76 Det vanligaste är att elever som endast gått introduktionsprogram läser samma intro-
duktionsprogram under tiden i gymnasieskolan, se Skolverket (2021). Introduktionsprogram, 
eleverna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 2019:484. 
77 Det vanligaste är att elever som endast gått introduktionsprogram läser samma introduk-
tionsprogram under tiden i gymnasieskolan, se Skolverket (2019). Introduktionsprogram, ele-
verna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 2019:484. 
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stor på individuellt alternativ.78 Med begränsade förkunskaper från 
grundskolan kan målet om övergång till nationellt program bli svårt 
att nå.  

Preparandutbildning och programinriktat individuellt val är båda 
utbildningar som tydligare syftar till att elever ska gå över till natio-
nellt program. Enligt statistiken hade 72 procent av eleverna som 
börjat på preparandutbildning respektive 68 procent av eleverna på 
programinriktat individuellt val gått över till ett nationellt program 
eller nått en examen inom fem år.  

Antal år i gymnasieskolan  

Den officiella statistiken visar inte hur många år som eleverna är kvar 
i gymnasieskolan. Sådana uppgifter beskrivs däremot av Skolverket i 
rapporten Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efter-
åt.79 Resultaten utgår från elever som hösten 2012 påbörjade något av 
introduktionsprogrammen individuellt alternativ, preparandutbild-
ning, programinriktat individuellt val respektive yrkesintroduktion.80 

Efter ett studieår var 89 procent av dessa elever kvar i gymnasie-
skolan, medan 78 procent var kvar i minst tre studieår. Därefter 
sjönk andelen väsentligt till 40 procent efter fyra år och 10 procent 
efter fem år. När sex år gått sedan studiestarten hade nästan alla 
elever lämnat gymnasieskolan. Elever som övergått till nationellt pro-
gram stannade i regel fler år i gymnasieskolan än elever som endast läst 
introduktionsprogram. En stor majoritet av de elever som övergått till 
nationellt program väljer ett yrkesprogram. Det var följaktligen också 
vanligare att elever nådde yrkesexamen än högskoleförberedande 
examen efter att de inlett sina studier på introduktionsprogram.  

Majoriteten av eleverna som endast läst introduktionsprogram 
hade stannat kvar på samma utbildning under hela gymnasietiden. 
Knappt hälften av eleverna som endast läst introduktionsprogram 
gick färre än tre i år i gymnasieskolan. Vanligast att läsa tre år eller 
mer var det bland elever som påbörjat yrkesintroduktion och pro-
graminriktat individuellt val.  

 
78 Skolverket (2019). Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 
2019:484. 
79 Skolverket (2019). Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 
2019:484. 
80 Elever som påbörjat sin utbildning på språkintroduktion ingår inte i resultaten. 
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Utfärdande av gymnasieintyg 

I rapporten Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning 
efteråt framgår att 32 procent av de elever som påbörjade individuellt 
alternativ, preparandutbildning, programinriktat val eller yrkesintro-
duktion läsåret 2012/13 hade fått ett gymnasieintyg utfärdat inom sex 
år.81 Genomgående var det vanligare bland elever som endast läst 
introduktionsprogram att få gymnasieintyg, 41 procent jämfört med 
25 procent bland elever som övergått till nationellt program. Det 
förekommer stora skillnader mellan de enskilda introduktionspro-
grammen i omfattningen av inrapporterade gymnasieintyg.82 Resul-
taten indikerar att gymnasieintyg inte rapporteras i den utsträckning 
som förväntas för elever som når behörighet och övergår till natio-
nellt program. Möjligen finns också en underrapportering av gym-
nasieintyg för de elever som endast läser introduktionsprogram.  

Studieflöden bland elever på språkintroduktion  

I rapporten Uppföljning av språkintroduktion beskriver Skolverket 
studieflöden hos de elever som påbörjade språkintroduktion mellan 
2011 och 2016.83 Resultaten visar att elever tar många olika vägar 
vidare från språkintroduktion till annan utbildning och att flödena 
är relativt stabila mellan åren. Detta innebär att det finns såväl elever 
som går vidare från språkintroduktion till nationellt program, annat 
introduktionsprogram eller vuxenutbildning. En generell slutsats i 
rapporten är att elevers övergångar till och från språkintroduktion 
kan effektiviseras. 

I en del av rapporten riktas särskilt fokus på övergångar inom fyra 
år bland de elever som påbörjade språkintroduktion hösten 2011 eller 
2012. Av dessa hade 36 procent någon gång under perioden övergått 
till nationellt program, medan 47 procent övergått till vuxenutbildning 
och 9 procent hade ingen annan utbildning än språkintroduktion. 
Bland de elever som gick över till vuxenutbildning var det vanligare att 
elever gick över till vuxenutbildning direkt från språkintroduktion 

 
81 Uppgifter om utfärdade gymnasieintyg rapporteras in till Skolverket via Universitets- och 
högskolerådet (UHR), men ingår inte i Skolverkets ordinarie statistikpubliceringar om 
gymnasieskolans resultat.  
82 Skolverket (2019). Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 
2019:484.  
83 Skolverket (2018). Uppföljning av språkintroduktion. Rapport 469. 
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utan att ha gått på något annat program än språkintroduktion i gym-
nasieskolan. Övergången till vuxenutbildning ökar successivt med 
åren efter studiestart. Den vanligaste formen av vuxenutbildning var 
komvux (grundläggande eller gymnasial nivå).  

Åldern vid studiestarten spelar roll för vilken väg eleven tar från 
språkintroduktion. Äldre elever går oftare än yngre direkt vidare till 
vuxenutbildning medan yngre elever i större utsträckning går över 
till andra introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasie-
skolan.  

För asylsökande elever som påbörjade språkintroduktion hösten 
2016 och som fick uppehållstillstånd 2017 kunde Skolverket med hjälp 
av extrainsamlad information om dossiernummer84 jämföra vidare-
gångar med övriga elever. Den extrainsamlade informationen visar 
snarlika mönster i övergångar oavsett om eleven hade dossiernummer 
eller personnummer. Både elever med personnummer och dossier-
nummer befinner sig i högst grad kvar på språkintroduktion ett år 
efter utbildningens början.   

 
84 Migrationsverket tilldelar asylsökande personer ett dossiernummer, en identifieringskod 
som används i Migrationsverkets verksamhet. 
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Måluppfyllelse utifrån ungdomars sysselsättning 
efter introduktionsprogram  

Elever på introduktionsprogram kan ha andra mål än att nå behö-
righet till och fullfölja ett nationellt program. Därför beskriver vi 
även här elevernas etableringsstatus85, eller huvudsakliga sysselsätt-
ning, efter utbildningen. I Skolverkets statistik om ungdomars verk-
samhet efter gymnasieskolan avgränsas ungdomsgruppen som 
lämnat gymnasieskolan efter att endast ha läst på introduktionspro-
gram utifrån sin ålder. Det innebär att dessa ungdomar jämförs med 
jämngamla avgångselever, dvs. de ungdomar som antingen fått exa-
men eller studiebevis ett givet läsår. Nedanstående uppgifter baseras 
på så sätt på ungdomar som är födda 1997 och därmed är jämngamla 
med avgångseleverna 2015/16. I fokus för figur 3.8 är ungdomarnas 
sysselsättning tre år efter, kalenderåret 2019.  

Figur 3.8 Etableringsstatus tre år efter gymnasieskolan (kalenderåret 2019) 
bland ungdomar som sist varit registrerade på introduktionsprogram 
och som är födda 1997, andel (%) 

Källa: Skolverkets officiella statistik om ungdomars verksamhet efter gymnasieskolan kalenderåret 
2019, tabell 2 B. 

 
 

 
85 För en beskrivning av måttet etableringsstatus, se not under rubriken ”Måluppfyllelse utifrån 
ungdomars sysselsättning efter nationella program. Bland övriga studier ingår komvux, folk-
högskola och andra studiemedelberättigande studier som inte är på högskolenivå. I kapitel 6 
kommer vi att beskriva övergången till komvux och folkhögskola ytterligare.  
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Av de nästan 8 700 elever som lämnat gymnasieskolan från ett intro-
duktionsprogram och var jämngamla med avgångseleverna läsåret 
2015/16 befann sig 19 procent i en etablerad ställning på arbets-
marknaden 2019. Ytterligare 8 procent hade en osäker ställning och 
18 procent en svag ställning på arbetsmarknaden. Uppgifter om stu-
dier visar att 2 procent befann sig i högskolan och 32 procent i övriga 
studier. Slutligen saknas uppgift om arbete och studier för 22 pro-
cent av ungdomarna. Män har i större utsträckning än kvinnor någon 
grad av etablering på arbetsmarknaden, medan kvinnor i högre grad 
än män studerar efter gymnasieskolan. 

Jämförs dessa uppgifter med andra jämngamla ungdomar fram-
kommer en bild av att ungdomar som lämnat gymnasieskolan från 
ett introduktionsprogram har en svagare ställning på arbetsmark-
naden och de studerar i lägre grad i högskolan. De bedriver i högre 
grad övriga studier, t.ex. inom komvux och folkhögskola, jämfört 
med sina jämngamla. Andelen som saknar uppgift om arbete eller 
studier är också väsentligt högre bland ungdomar som lämnat gym-
nasieskolan från ett introduktionsprogram jämfört med sina jämn-
gamla.  

Det förekommer stora skillnader mellan de enskilda introduk-
tionsprogrammen vad gäller ungdomars etableringsstatus efter ut-
bildningen. Exempelvis är andelen ungdomar med etablerad ställning 
på arbetsmarknaden störst bland dem som läst programinriktat indi-
viduellt val och yrkesintroduktion, 34 respektive 27 procent. Båda 
dessa utbildningar innehåller yrkesinslag, något som Skolverket 
beskrivit som en faktor som gynnar ungdomars sysselsättning efter 
introduktionsprogram.86 Vid kontroll för övriga variabler, såsom 
betyg från grundskolan och kön, visade Skolverkets analyser en högre 
sannolikhet att vara sysselsatt efter programinriktat individuellt val 
och yrkesintroduktion gentemot övriga introduktionsprogram. Lägst 
är andelen i etablerad ställning bland dem som läst individuellt alter-
nativ, 13 procent. Ungdomar som läst språkintroduktion befinner sig 
i betydligt högre grad än övriga i någon form av studier.  

En ytterligare skillnad rör hur vanligt det är att varken arbeta eller 
studera efter introduktionsprogram. Efter individuellt alternativ sak-

 
86 För en beskrivning av måttet etableringsstatus, se not under rubriken ”Måluppfyllelse utifrån 
ungdomars sysselsättning efter nationella program”. Bland övriga studier ingår komvux, folk-
högskola och andra studiemedelberättigande studier som inte är på högskolenivå. I kapitel 6 
kommer vi att beskriva övergången till komvux och folkhögskola ytterligare. 
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nar 36 procent, dvs. mer var tredje ungdom, uppgift om arbete och 
studier. Bland de ungdomar som läst programinriktat val och språk-
introduktion är andelen väsentligt lägre, 14 respektive 15 procent.  

Skolverket har tidigare dragit slutsatsen att sysselsättningen efter 
utbildningen är högre bland ungdomar som under gymnasietiden 
gått över från introduktionsprogram till nationellt program. Myn-
digheten pekade också på ett samband mellan elevers meritvärde från 
grundskolan och graden av sysselsättning efter gymnasieskolan. 
Högre genomsnittligt meritvärde är förknippat med en högre andel 
som är sysselsatta. Vidare visar rapporten att elever födda utomlands 
har en högre grad av sysselsättning, jämfört med övriga elever.87 
Bland de 8 700 elever som lämnat gymnasieskolan från ett introduk-
tionsprogram och var jämngamla med avgångseleverna läsåret 
2015/16 befann sig 79 procent antingen i någon grad av etablering på 
arbetsmarknaden eller i studier 2019. Motsvarande andel för genom-
snittet bland avgångseleverna 2015/16 och deras jämgamla var 
95 procent.88 Totalt sett varierar den sammanlagda andelen som 
antingen har uppgift om etablering eller studier, och därmed befin-
ner sig i sysselsättning, mellan de enskilda introduktionsprogram-
men 64 och 86 procent.  

3.2.4 Jämförelser över längre tid och med andra länder 

I detta avsnitt har vi ambitionen att sätta de resultat som vi tidigare 
i kapitlet presenterat för gymnasieskolans del i ett större samman-
hang. Inledningsvis jämför vi uppgifter om slutförda studier inom 
fem år med åren före införandet av Gy11. Därefter presenterar vi 
statistik om högsta utbildningsnivå hos 23-åringar i befolkningen, 
dvs. några år efter gymnasieålder då unga vuxna haft möjlighet att 
komplettera sin utbildning. I en del av avsnittet gör vi några mindre 
internationella jämförelser.    

 
87 Skolverket (2019). Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 484. 
Notera att rapporten inte inkluderar språkintroduktion. 
88 Skolverkets statistik om ungdomars verksamhet efter gymnasieskolan, tabell 2B. 
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En jämförelse med åren före Gy11 

För att beskriva gymnasieskolans genomströmning ur ett längre 
tidsperspektiv presenterar vi i figur 3.9 uppgifter om slutförda gym-
nasiestudier, där även uppgifter om slutbetyg för elever som följt den 
tidigare gymnasieregleringen (Lpf 94) ingår. Av figur 3.9 framgår 
studieresultaten inom fem år från utbildningens början dels i form 
av slutbetyg för de elevkullar som påbörjade gymnasieskolan hösten 
2006–2010 (Lpf 94), dels i form av examen eller studiebevis om 2 500 
poäng bland elever som påbörjade gymnasieskolan 2011–2016 
(Gy11). För de sistnämnda kullarna visas också en uppgift om andelen 
elever med examen. I uppgifterna ingår samtliga elever som påbörjade 
gymnasieskolan respektive hösttermin, oavsett om de gick nationella 
program eller individuellt program/introduktionsprogram.  

Förutsättningarna att jämföra resultaten mellan de två olika regel-
verken och formerna för gymnasieskolan är inte perfekta. Dels skil-
jer sig behörighetskraven mellan dem, dels kraven på uppnådda 
betyg vid avgången från gymnasieskolan. Enligt Lpf 94 krävdes att 
eleven skulle vara betygssatt i samtliga kurser för att slutbetyg skulle 
utfärdas. Däremot ställdes inga krav på att dessa betyg skulle vara 
godkända. För att få en examen enligt Gy11 ställs däremot krav på 
att eleven har godkända kurser som omfattar minst 2 250 poäng. 
Därutöver ställs olika krav på vilka kurser som eleven ska ha godkänt 
betyg i för yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen. 
Det ställs därmed högre krav på en elev i den nuvarande regleringen 
av gymnasieskolan såväl för att vara behörig till nationella program 
som för att nå examen, än vad det gjorde på en elev i den tidigare 
regleringen för att vara behörig och att nå slutbetyg. 

För att öka jämförbarheten inkluderar vi därför även uppgifter 
om utfärdade studiebevis om 2 500 poäng för de elevkullar som följt 
Gy11. Det jämförbara ligger därmed i att eleverna har slutfört ett 
fullständigt nationellt program, oavsett vilken reglering de följt.   
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Figur 3.9 Nybörjarelever i gymnasieskolan hösten 2006–2016 som antingen 
fått slutbetyg (enligt Lpf 94) eller examen/ studiebevis om 2 500 p 
(enligt Gy11) inom fem år (våren 2011–2021), andel (%) 

 
Källa: Skolverket (2021). Betygs- och studieresultat i gymnasieskolan 2021 . Beskrivande statistik. 

 
 

Som framgår av figur 3.9 var det vanligare att eleverna fick slutbetyg 
enligt den tidigare gymnasieregleringen än vad det är för de senare 
årens elever att nå examen. Jämför vi tidigare års uppgifter med den 
sammanlagda andelen med examen och studiebevis om 2 500 poäng 
är resultaten mer lika. Mellan 77 och 78 procent av eleverna som läste 
enligt Lpf 94 uppnådde slutbetyg inom fem år, medan andelen elever 
som antingen når examen eller studiebevis om 2 500 poäng ligger 
mellan 79 och 80 procent.  

Den sammantagna andelen elever som lämnar gymnasieskolan 
utan slutförda studier har därmed varit relativt oförändrad över en 
längre tid, trots en positiv trend i utvecklingen för nationella pro-
gram. Även om det finns brister i jämförbarhet mellan de två olika 
regelverken för gymnasieskolan kvarstår det faktum att 20 procent 
eller mer av eleverna lämnar gymnasieskolan utan att ha gått igenom 
och fått betyg från ett fullständigt nationellt program.  
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23-åringar med minst gymnasieexamen 

Utredningen har beställt statistik från SCB som beskriver utbild-
ningsnivån hos landets 23-åringar åren 2018–2020, dvs. individer 
födda 1995–1997. Nedanstående uppgifter speglar hur stor andel av 
de unga vuxna som tidigare varit inskrivna i gymnasieskolan och som 
har minst gymnasieexamen, oavsett om denna uppnåtts i gymnasie-
skolan eller i komvux. Uppgifterna gör inte heller någon skillnad på 
vilken typ av program de unga läst i gymnasieskolan. Unga som läst 
in gymnasiekompetens i folkhögskolan ingår också i uppgifterna om 
de därefter gått vidare till eftergymnasial utbildning. Slutligen har 
övriga unga med eftergymnasial utbildning antagits ha även gym-
nasieexamen.  

Syftet med dessa uppgifter är att ge en helhetsbild av utbildnings-
nivån hos unga några år efter gymnasieskolan när de har haft ytter-
ligare tid att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning. Av 
figur 3.10 framgår andelen 23-åringar med minst gymnasieexamen 
2018–2020, totalt och uppdelat på kvinnor och män.89  

Figur 3.10 Unga vuxna som läst i gymnasieskolan och som vid 23-års ålder 
(födda 1995–1997) har uppnått minst gymnasieexamen  
2018–2020, andel (%) 

 
Källa: SCB. Antalet 23-åringar som tidigare varit inskrivna i gymnasieskolan och som har uppgift om 
högsta utbildningsnivå respektive år är 109 264 (2018), 103 508 (2019) respektive 100 454 (2020). 

 
89 Skolverkets officiella statistik om ungdomars verksamhet efter gymnasieskolan, tabell 2 B. 
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Andelen 23-åringar som tidigare varit inskrivna i gymnasieskolan 
och som minst har gymnasieexamen uppgår samtliga aktuella år till 
74 procent. Kvinnor har vid 23 års ålder i högre grad än jämnåriga 
män minst en gymnasieexamen. Exempelvis hade 78 procent av 
kvinnorna minst en gymnasieexamen 2020, jämfört med 71 procent 
av männen.   

Merparten av de individer som ingår i redovisningen hade sanno-
likt ingått i de tre första elevkullarna som läste i gymnasieskolan 
efter införandet av gymnasieexamen med Gy11. Vid en jämförelse 
med tidigare redovisade uppgifter om andelen i dessa kullar som nått 
examen inom fem år är andelen 23-åringar som minst har gymnasie-
examen något högre, en skillnad om cirka 2–4 procentenheter. Det 
betyder att när ytterligare några år har gått efter gymnasieskolan 
ökar andelen med minst gymnasieexamen antingen beroende på att 
eleverna nått examen efter ytterligare tid i gymnasieskolan eller att 
de har kompletterat sin utbildning efteråt. Vi vill samtidigt framföra 
att bland dem som kompletterat sina studier i komvux kan förekom-
ma individer som valt att inte begära ut en examen. Det kan också 
förekomma individer som uppnått gymnasiekompetens i folkhög-
skolan utan att studera vidare på eftergymnasial nivå och därmed inte 
hamnar i kategorin minst gymnasieexamen. 

En liten internationell jämförelse av resultat 

OECD redovisar uppgifter om gymnasieelevers completion rates i 
Education at a Glance. För Sveriges del beskrivs andelen elever på 
nationella program som når examen inom tre respektive fem år. Där-
med ingår inte elever som inlett sina gymnasiestudier på ett intro-
duktionsprogram. Internationella jämförelser av utbildningsresultat 
behöver ta hänsyn till att länders utbildningssystem kan skilja sig åt. 
Exempelvis kan yrkesutbildning organiseras på olika sätt. Likaså kan 
utbildningarnas tillgänglighet skilja sig åt beroende på t.ex. behörig-
hetskrav. 

Figurerna 3.11 och 3.12 visar andelen elever som 2018 slutförde 
motsvarande nationella program med examen inom förväntad tid 
respektive förväntad tid plus två år.  
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Figur 3.11 Gymnasieelever som 2018 slutförde sin utbildning inom 
förväntad tid, andel (%) 

 
Källa: OECD (2020). Eduacation at a Glance 2020, Indicator B3. 

 

Figur 3.12 Gymnasieelever som 2018 slutförde sin utbildning inom 
förväntad tid plus 2 år, andel (%) 

 
Källa: OECD (2020.) Eduacation at a Glance 2020, Indicator B3. 
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I jämförelse med OECD-genomsnittet och med flera av de länder 
som ingår i redovisningen, har Sverige en högre andel elever på 
nationella program som slutför sin utbildning inom förväntad tid. 
Sveriges andel ligger här 2 procentenheter över OECD-genomsnittet, 
74 respektive 72 procent. När det gäller uppgifter om slutförda studier 
bland elever som haft ytterligare två år på sig efter förväntad tid ligger 
Sveriges andel däremot 1 procentenhet under OECD-genomsnittet, 
80 respektive 81 procent. Enligt OECD behöver en stor skillnad mel-
lan andelen elever som når målen inom förväntad tid och förväntad 
tid plus två år inte vara något negativt, utan kan indikera att ett lands 
utbildningssystem medger en större flexibilitet där elever kan byta 
studieinriktning under utbildningens gång. Som exempel nämns den 
flamländska delen av Belgien, där nästan var femte elev som påbörjar 
ett högskoleförberedande program byter studieinriktning och slut-
för en yrkesutbildning. Omvänt nämns Norge och Island som exem-
pel där var femte elev som börjar på en yrkesutbildning slutför sin 
utbildning på ett högskoleförberedande program.90  

3.3 I vilken utsträckning når elever målen 
i gymnasiesärskolan? 

Elevantalet i gymnasiesärskolan har minskat sedan den senaste refor-
men av skolformen 2013.91 Läsåret 2021/22 var det totala antalet 
elever i gymnasiesärskolan cirka 6 800, att jämföra med 8 500–9 000 
åren före reformen. Av dessa läser omkring 3 900 elever nationella 
program och 2 900 elever läser individuella program. Könsfördel-
ningen i gymnasiesärskolan är cirka 60 procent män och 40 procent 
kvinnor, men precis som i gymnasieskolan finns stora skillnader i 
könsfördelning mellan de enskilda nationella programmen. Exem-
pelvis utgör män över 90 procent av eleverna på fastighets-, anlägg-
nings- och byggnationsprogrammet respektive fordonsvårds- och 
godshanteringsprogrammet. På hälsa- vård- och omsorgsprogram-
met utgör kvinnor 80 procent av eleverna.92 

 
90 OECD (2020). Education at a Glance 2020, s. 188. 
91 Skolverkets uppföljning av reformen finner flera orsaker till det minskade elevantalet i 
gymnasiesärskolan, däribland det skärpta kravet på mottagande i gymnasiesärskolan för elever 
med autism eller autismliknande tillstånd och möjligheten för gymnasiesärskolans målgrupp 
att läsa introduktionsprogram i gymnasieskolan. Se Skolverket (2016). Gymnasiesärskolan – 
Uppföljning och analys av 2013 års reform. Rapport 435. 
92 Skolverkets officiella statistik om gymnasiesärskolans elever, tabell 3 A läsåret 2021/22. 
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Som nämnts tidigare framställer inte Skolverket statistik om 
betygsresultat i gymnasiesärskolan eller ungas sysselsättning efter 
genomförd gymnasiesärskoleutbildning. Detta innebär att det sak-
nas kunskap om måluppfyllelse och utfall av utbildning. Omvänt 
betyder det också att det saknas en nationell bild av hur många elever 
som inte slutför sina studier eller gör tidiga avslut i utbildningen, 
något som uppmärksammades i betänkandet Vårt gemensamma 
ansvar från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. 
Samordnaren uppskattade att omkring 10 procent av de elever som 
påbörjade gymnasiesärskolan hösten 2013 gjorde ett tidigt avslut i 
sin utbildning.93  

En avhandling från 2016 beskriver ungas sysselsättning efter slut-
förd gymnasiesärskoleutbildning med utgångspunkt i slutbetyg som 
begärts ut från kommuner för omkring 12 300 tidigare gymnasie-
särskoleelever.94 Av studien framgår bl.a. att av de unga vuxna som 
fått slutbetyg från gymnasiesärskolan var majoriteten (47 procent) 
sysselsatta inom daglig verksamhet, 22 procent var förvärvsarbe-
tande varav de flesta med någon form av lönesubvention, medan 
7 procent studerade. Nästan var fjärde ung vuxen, 24 procent, befann 
sig ”någon annanstans”, dvs. vare sig i daglig verksamhet, förvärvs-
arbete eller i studier. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar 
efter gymnasiesärskolan upplever ofta att alternativen efter gymna-
siesärskolan är begränsade, något vi återkommer till i kapitel 6. 

3.4 Sammanfattningsvis om mål och måluppfyllelse 

Det finns flera olika sätt att beskriva mål för gymnasial utbildning. 
I det här kapitlet har vi redogjort för ett urval av dessa som kan vara 
relevanta för utredningens uppdrag. Tillgången till statistik som be-
skriver elevers uppfyllelse av mål för gymnasial utbildning är inte 
heltäckande. Det finns exempelvis brister i tillgång till statistik om 
introduktionsprogram och om gymnasiesärskolan. Ytterligare ett 
problem, som förvisso inte är unikt för skolan, är att personer som 
saknar svenskt personnummer inte kan följas över tid. Detta gör att 
statistiken om måluppfyllelse inte speglar samtliga elever. 

 
93 SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar, s. 232. 
94 Arvidsson, J. (2016). Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 
unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Doktorsavhandling, Högskolan i Halmstad.  
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I redovisningen av statistik som beskriver elevers uppfyllelse av 
mål för gymnasial utbildning har utredningen valt att fokusera på 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För gymnasieskolans del är 
det vanligaste sättet att beskriva måluppfyllelse att utgå från andelen 
elever som når examen. Vi redovisar även uppgifter om ungdomars 
sysselsättning efter gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

Den bild som statistiken visar är att resultaten för elever på natio-
nella program förbättrats sedan första året med Gy11, innebärande 
att allt fler elever når examen. I den första kullen som följde den 
reformerade gymnasieskolan nådde 72 procent examen inom tre år, 
jämfört med 80 procent i den kull som påbörjade gymnasieskolan 
hösten 2018. Kvinnor når i högre grad än män en examen på hög-
skoleförberedande program, medan män numera når examen i högre 
grad än kvinnor på yrkesprogram. Det förekommer dock stora skill-
nader mellan de enskilda nationella programmen.  

Skolverket har visat att meritvärdet från grundskolan och pro-
gramvalet har stor betydelse för resultaten i gymnasieskolan. Som 
orsak till resultatförbättringarna för nationella program har Skol-
verket lyft fram ökade meritvärden från grundskolan, färre program-
byten samt att fler elever klarar godkänt betyg i de kurser som krävs 
för examen. Både Coronakommissionen och Skolverket beskriver de 
senaste årens resultatförbättring som fortsättning på en mer lång-
siktig trend. Samtidigt kan det inte uteslutas att det kan ha varit 
något enklare för elever att nå godkänt betyg i samband med att 
nationella prov ställts in under pandemin.  

Statistiken om ungdomars sysselsättning efter nationella pro-
gram visar att strax över hälften av eleverna med examen från ett 
högskoleförberedande program läser i högskolan tre år efter gym-
nasieskolan. Bland elever som fått studiebevis från ett högskoleför-
beredande program har en stor majoritet en annan sysselsättning än 
högskolestudier. Ungdomar som läst yrkesprogram får i stor ut-
sträckning en etablering på arbetsmarknaden, oavsett om de fått 
examen eller studiebevis. Anknytningen till arbetsmarknaden är dock 
starkare för dem med examen och det finns också stora skillnader mel-
lan könen och de enskilda yrkesprogrammen. Att en stor grupp ung-
domar inte studerar vidare efter ett högskoleförberedande program 
och att etableringen efter vissa yrkesprogram är relativt svag kan ha 
flera orsaker. Mönstren indikerar dock att tudelningen i de två 
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typerna av nationella program är mindre självklar än vad styrdoku-
menten anger.  

Bland elever som inlett sin utbildning på ett introduktionspro-
gram går mindre än hälften över till ett nationellt program inom fem 
år. Här förekommer dock stora skillnader mellan de enskilda intro-
duktionsprogrammen. Skolverket har tidigare visat att övergång från 
introduktionsprogram till nationellt program gynnar ungdomars 
sysselsättning efter gymnasieskolan. Bland ungdomar som endast 
läst introduktionsprogram är etableringen på arbetsmarknaden sva-
gare än bland jämnåriga. Inslag av yrkesutbildning på introduktions-
program leder dock till starkare arbetsmarknadsanknytning jämfört 
med introduktionsprogram utan inriktning mot yrke. Elever som 
endast läst språkintroduktion studerar i högst grad vidare efter gym-
nasieskolan. Det är vanligare att ungdomar som endast läst intro-
duktionsprogram varken arbetar eller studerar efter gymnasieskolan, 
jämfört med deras jämngamla. Störst är denna andel bland ungdomar 
som endast läst individuellt alternativ.  

Totalt sett når omkring 72 procent av en elevkull, nationella pro-
gram och introduktionsprogram, en examen inom fem år från studie-
starten. En jämförelse över längre tid visar att andelen gymnasieelever 
som lämnar skolan utan att ha slutfört ett nationellt program efter 
fem år är relativt oförändrad. Det innebär för en genomsnittlig elev-
kull att omkring 28 000 elever lämnar gymnasieskolan utan examen. 
Bland dessa har drygt hälften gått år 3 på nationellt program, varav 
många fått studiebevis om 2 500 poäng. Den andra knappa hälften 
har lämnat gymnasieskolan efter ett eller två år på nationellt program 
eller efter att endast ha läst introduktionsprogram. Den sistnämnda 
gruppen är relativt stor och har ökat i omfattning under senare år.  

Uppgifter om lägsta utbildningsnivå bland 23-åringar indikerar 
att det är förhållandevis få av de ungdomar som lämnar gymnasie-
skolan utan examen som kompletterar sin utbildning upp till mot-
svarande examen i komvux och folkhögskola. En jämförelse med 
andra länder visar att svenska elever i högre grad än flera andra länder 
slutför nationella program inom förväntad tid. Däremot har andra 
länder en större andel elever som slutför sin utbildning om de får 
ytterligare tid på sig. Enligt OECD kan detta bero på en flexibilitet 
i dessa länders utbildningssystem, med bl.a. större möjligheter till 
byte av studieinriktning under utbildningens gång.  
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Bristen på underlag som beskriver måluppfyllelse i gymnasiesär-
skolan gör det svårt att ge en rättvisande bild av denna skolform. 
Forskning från Halmstad Högskola har visat att omkring tre av fyra 
ungdomar har någon form av sysselsättning efter gymnasiesärsko-
lan, medan övriga saknar sysselsättning.  

I följande kapitel (kapitel 4) kommer vi att fokusera på bakom-
liggande orsaker till att elever inte når målen med sin utbildning i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt framgångsfaktorer i 
arbete för att öka graden av fullföljande. 
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4 Orsaker till att elever 
inte når målen med 
sin gymnasieutbildning  

I det här kapitlet söker vi orsaker till att elever inte når målen med 
sin gymnasieutbildning och framgångsfaktorer i arbete som främjar 
fullföljda studier. Syftet är dels att sätta uppdragets specifika utred-
ningsfrågor i ett sammanhang som beskriver utmaningar för den 
övergripande målsättningen om att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, dels att ge en grund för urvalet av andra åtgär-
der. Kapitlet inleds med en kunskapssammanställning som utred-
ningen gett i uppdrag åt konsultfirman, Vilna AB, att ta fram. Vilnas 
sammanställning, som presenteras i sin helhet i avsnitt 4.1–4.2, byg-
ger på en genomgång av de huvudsakliga slutsatserna i ett fyrtio tidi-
gare rapporter och artiklar. Rapporterna är i första hand betän-
kanden från andra utredningar och rapporter från myndigheter. 
Några av underlagen är skriva av forskare.1 Avslutningsvis beskriver 
utredningen i avsnitt 4.3 förslag lagda av nyligen redovisade utred-
ningar som berör de frågor som kunskapssammanställningen tar 
upp. Vi har i denna avslutande del även lagt till annat pågående 
arbete, som utredningen uppfattar kan ha betydelse för att ge elever 
bättre förutsättningar att nå målen med sin utbildning.  

 
1 Underlagen som ingått i kunskapssammanställningen är utvalda i samråd mellan utredningen 
och Vilna AB. Utredningen har gjort vissa tillägg av material som tillkommit efter Vilnas 
leverans.  
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4.1 Orsaker till att elever inte når målen med sina 
studier i gymnasieskolan 

Enligt rapporterna i kunskapssammanställningen finns det flera typer 
av orsaker till att elever inte når målen med sina gymnasiestudier. Det 
finns dels systemfaktorer som har att göra med hur utbildnings-
systemet övergripande är organiserat, dels faktorer kopplade till hur 
huvudmännen och skolorna bedriver arbetet. Det finns dessutom ett 
antal bakgrundsfaktorer hos eleverna som samvarierar med elevernas 
resultat och som skolan inte lyckas kompensera för.  

4.1.1 Systemfaktorer 

Rapporterna som ingår i kunskapssammanställningen ringar in ett 
antal systemrelaterade faktorer som hindrar elevers möjligheter att 
nå målen i gymnasieskolan. Med systemfaktorer avses orsaker till att 
eleverna inte når målen som har med hur staten valt att utforma 
skolväsendet att göra, snarare än huvudmännens och skolornas til-
lämpning av regelverket.  

Betygssystemet och kunskapskravens utformning 

Nuvarande betygssystem och kunskapskravens utformning kan ha 
negativa konsekvenser för elevers möjligheter att nå målen i såväl 
grund- som gymnasieskolan. Det finns flera problem med nuvarande 
utformning. Betygsutredningen 2018 framhöll i betänkandet Bygga, 
bedöma, betygssätta att dagens så kallade skarpa godkäntgräns kan 
vara problematisk.2 Utredningen konstaterade att i det svenska 
betygssystemet endast finns ett betygssteg för icke godkända presta-
tioner. Samtidigt når alltför många elever inte godkända betyg. En 
betygsskala som består av endast ett underkänt betyg kan inte ge 
eleverna någon information om hur långt ifrån ett godkänt betyg 
som elevernas kunskaper är. Betygsutredningen lyfte även fram att 
OECD påtalat att den svenska betygsskalan lägger stor vikt vid det 
underkända betygssteget, och att individer som får underkänt betyg 

 
2 SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, 
s. 319–320.  
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i vissa centrala ämnen i grundskolan därför nekas tillträde till gym-
nasieskolans nationella program. 

En annan problematisk aspekt med nuvarande betygssystem är 
att det hindrar betyg från att rättvisande spegla elevers ämneskun-
skaper. I propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers 
kunskaper skrev regeringen att den nuvarande betygsskalan och kun-
skapskravens utformning ofta innebär att elever inte får ha en dålig 
dag och att de inte får misslyckas på ett enda prov, för betyget blir 
satt utifrån den sämsta prestationen.3 Intentionerna om att tidigare 
betygsreformer skulle leda till fördjupat lärande, helhet och kvalitet 
i undervisningen tenderar i stället enligt regeringen att försvinna i 
resonemang om resultat på enstaka uppgifter och tolkningar av for-
muleringar i kunskapskraven. Enligt regeringen anser lärarna sam-
tidigt att det är svårt att tillämpa kunskapskrav som uppfattas som 
omfattande och detaljerade. Mot bakgrund av problemen med betygs-
systemet och kunskapskravens utformning föreslog regeringen i 
nämnda proposition att kunskapskrav ska ersättas av betygskriterier i 
alla skolformer och årskurser där betyg sätts samt att det ska införas 
en ny princip för betygssättning. Den nya principen innebär att 
läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i 
förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst mot-
svarar elevens kunskaper. 4  

Programstrukturen och behörighetsreglerna  

Programstrukturen5 och reglerna för behörighet till gymnasieskolan 
lyfts fram som problematiska. Flera aspekter av nuvarande regler är 
hindrande för elevers måluppfyllelse. Dagens differentierade behörig-
hetskrav diskuterades av Gymnasieutredningen. Gymnasieutred-
ningen skrev i betänkandet En gymnasieutbildning för alla att behörig-
hetskraven bör vara lika för yrkesprogram och högskoleförberedande 
program.6 Detta eftersom båda programtyperna kräver goda för-
kunskaper, vilket enligt Gymnasieutredningen resultatstatistiken 
indikerar: På både yrkesprogram och högskoleförberedande pro-

 
3 Prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper s. 46–47. 
4 Prop. 2021/22:36. Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, s. 47 ff.  
5 Med programstruktur avses programmens uppbyggnad, vad de innehåller. Här används 
begreppet som ett sammanfattande ord för att beskriva uppdelningen i olika programtyper.  
6 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja 
en gymnasieutbildning, s. 703–704.  
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gram är examensfrekvensen högre bland elever som hade godkända 
betyg i alla eller flertalet grundskoleämnen än bland dem som sak-
nade godkänt i vissa ämnen.7 Uppdelningen av de nationella pro-
grammen i två programtyper bygger enligt Gymnasieutredningen 
inte på att programmen skulle vara olika krävande. Snarare handlar 
det om att programtyperna har olika fokus gällande vad de förbere-
der eleverna för. Gymnasieutredningen bedömde att de differentie-
rade behörighetskraven i stället kan påverka intresset för yrkes-
programmen negativt.  

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola skrev i betänkandet Gemensamt ansvar att dagens 
programstruktur och uppdelning i programtyper passar för de flesta 
elever. Utredningen konstaterade att för många elever är det helt 
självklart att de ska gå ett högskoleförberedande program och för-
bereda sig för vidare akademiska studier. Andra elever vill så fort 
som möjligt komma ut på arbetsmarknaden och en utbildning med 
så stora inslag av yrkeskurser som möjligt är det självklara valet. Ut-
redningen konstaterar samtidigt att det finns en stor grupp elever för 
vilka den skarpa uppdelningen av programmen är mindre självklar. 
Utredningen skrev att ”Uppdelningen skaver i valsituationen, under 
utbildningen och den stämmer inte heller med vad ungdomarna gör 
efter gymnasieskolan”.8  

Programstrukturen och behörighetsreglerna framstår som mest 
problematisk för dem som inte når behörighet till nationella pro-
gram. Långtidsutredningen 2019 konstaterade att reglerna för avslu-
tade gymnasiestudier har skärpts vid ett flertal tillfällen. I det gamla 
linjesystemet fick i princip alla elever som gått i gymnasiet slut-
betyg.9 Långtidsutredningen pekade på att vid införandet av pro-
gramgymnasiet krävdes i stället att alla kurser i studieplanen skulle 
vara betygsatta för att eleven skulle erhålla slutbetyg. Elever med hög 
frånvaro från en eller flera kurser kunde därmed bli utan slutbetyg. 
Dessa elever kunde i stället erhålla ett samlat betygsdokument. Med 
gymnasiereformen 2011 infördes vidare en gymnasieexamen som 

 
7 En senare analys av grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan ges i t.ex. 
SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, bilaga 5 och Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gym-
nasieskolan. Rapport 2022:03. Se rubriken ”Grundskolebetygens betydelse för gymnasie-
resultat” längre fram i detta kapitel. 
8 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, s. 653.  
9 SOU 2019:40 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan, bilaga 7, s. 136. 
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kräver godkända betyg i kärnämnena samt för gymnasiearbetet. Där-
utöver måste eleven ha godkända betyg i minst 90 procent av kur-
serna. Om dessa krav inte uppfylls får eleven studiebevis i stället.  

Långtidsutredningen konstaterade också att andelen elever som 
inte fullföljer gymnasiestudierna ökade i samband med införandet av 
behörighetskrav på nationella program.10 Samtidigt ökade elevantalet 
i det dåvarande individuella programmet. Flertalet av dessa elever bör-
jade på det individuella programmet där avhoppen är högre enligt 
Långtidsutredningen. Ökade behörighetskrav till nationella gymnasie-
program i kombination med fler elever som invandrat sent i skolan har 
enligt Långtidsutredningen medfört att allt fler elever med svaga för-
utsättningar går på introduktionsprogram.11 Långtidsutredningen 
drog slutsatsen att höjda behörighetskrav och betygskrav begränsat 
tillgången till gymnasieskolans nationella program och möjlighe-
terna att bli klar med gymnasiestudierna. Det gäller framför allt för 
elever med svaga förutsättningar.  

Introduktionsprogrammen har till sin konstruktion flera utma-
ningar. Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola hävdade i betänkandet Gemensamt ansvar att 
introduktionsprogrammen är behäftade med ett stigma. Detta efter-
som själva utgångspunkten för att en elev går ett introduktions-
program är ett tidigare skolmisslyckande som lett till att eleven inte 
är behörig till de nationella programmen.12 Gymnasieutredningen 
för fram utmaningarna med dagens introduktionsprogram. Utma-
ningarna handlar dels om elevernas stödbehov, dels osäkerhet över 
vad eleverna vill med sin utbildning.13 Gemensamt för introduk-
tionsprogrammen är att utbildningen ska utformas utifrån elevernas 
behov och förutsättningar, men då krävs enligt Gymnasieutred-
ningen att dessa behov och förutsättningar kan tydliggöras i elevens 
individuella studieplan. Det förutsätter i sin tur att skolan har infor-
mation om elevens behov och förutsättningar. Informationen är 
dock ofta otillräcklig enligt Gymnasieutredningen. Det är enligt 
utredningen ofta svårt att veta om syftet med utbildningen är upp-
nått när elever lämnar yrkesintroduktion och individuellt alternativ. 

 
10 SOU 2019:40 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan bilaga 7, s. 136 och 194.  
11 SOU 2019:40 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan bilaga 7, s. 300.  
12 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning s. 653.  
13 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 
fullfölja en gymnasieutbildning, kapitel 20.  
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Utredningen konstaterade också att elever på språkintroduktion har 
en lång väg till examen eftersom de utöver ämneskunskaperna även 
ska lära sig ett nytt språk. Språkintroduktion innebär ofta begränsad 
integration och problematiska övergångar till nationella program. 
Liknande brister på språkintroduktion har också påtalats av Skol-
inspektionen. I exempelvis en granskning av ett fyrtiotal skolor och 
huvudmän år 2017 fann myndigheten att många av huvudmännen 
brister i sin styrning och uppföljning av utbildningen på språkintro-
duktion.14 Bristande uppföljning får enligt Skolinspektionen kon-
sekvenser för utbildningens kvalitet. Granskningen visade att det 
ofta råder låga förväntningar och bristande tilltro till elevernas för-
måga på många skolor. Elever gav i granskningen uttryck för att de 
är understimulerade och vill studera fler ämnen, ha fler lektioner och 
en undervisning som utmanar dem mer. En förklaring till de låga 
förväntningarna kan enligt Skolinspektionen vara att skolpersonal 
tenderar att fokusera på vad eleven saknar i kunskaper, snarare än på 
de kunskaper eleverna redan besitter. Bristande kartläggning av tidi-
gare kunskaper och otillräcklig studiehandledning på modersmålet 
och modersmålsundervisning bidrar också till att skolorna fokuserar 
på vad eleverna saknar. De låga förväntningarna på elevernas förmå-
gor leder enligt Skolinspektionen till att en del elever får studera på 
för låg nivå vilket i sin tur gör att det tar längre tid innan de kan söka 
vidare till annan utbildning. De låga förväntningarna visar sig även 
genom att elever i vissa fall vägleds till att sänka sin ambitionsnivå 
vad gäller studie- och yrkesliv.  

Gymnasieskolans kursutformning  

Det finns tecken på att gymnasieskolans kursutformning inverkar 
negativt på gymnasielevers kunskapsutveckling. Betygsutredningen 
2018 landade i betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta i slutsatsen att 
kursutformningen och kursbetygen inte främjar helhet och djup-
lärande. Med hänvisning till Gymnasieutredningen angav Betygs-
utredningen att många gymnasieelevers uppfattning är att det som 
mäts och värderas i skolan ofta är kunskaper som pluggas in till prov 
men sedan snabbt glöms bort, alltså att eleven inte ser nyttan av 
kunskapen inför framtiden. Betygsutredningens bild var att syste-

 
14 Skolinspektionen (2017). Språkintroduktion i gymnasieskolan, s. 5–6. 
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met med kursbetyg verkar hämmande för elevers vilja och förmåga 
att lära sig. Kursutformning innebär dessutom en konstlad upp-
delning av studierna som ligger i vägen för den inbyggda fördjupning 
med ökande svårighetsgrad (s.k. progression) som finns i vissa 
ämnen.15 Kursbetygssystemet som företeelse är också problematiskt 
genom att ett betyg på en enskild kurs finns kvar i det slutliga 
betyget oavsett hur eleven har utvecklats. Problemen med kurs-
utformningen och kursbetygen kvarstår även efter Gy11.16 

Betygssystemets konstruktion och kunskapskravens utformning 
har också kopplats samman med stress bland gymnasieelever. Enligt 
Betygsutredningen har ett ständigt fokus på bedömning och betygs-
sättning på grund av att varje betyg som sätts på en kurs har bety-
delse för elevens meritvärde lett till stress hos både elever och 
lärare.17 Antagandet att kursbetyg skapar mer stress än ämnesbetyg 
kan problematiseras. Enligt Betygsutredningen kommer betyg alltid 
att medföra någon form av stress för vissa elever, oavsett hur betygs-
systemet utformas.18 Med ämnesbetyg finns en risk för vad utred-
ningen kallade ett ”uppskjutarbeteende”, där studierna i ämnet skjuts 
upp till sista året i gymnasieskolan. För elever kan det kännas stressigt 
och mer avgörande att bara få ett enda betyg i ett ämne. Betygsutred-
ningen lyfte fram att kursbetygen också kan lära eleverna bra studie-
vanor och anpassning till arbetslivet, där man måste prestera och inte 
kan skjuta på saker.19  

Gymnasieutredningen påpekade i betänkandet En gymnasieutbild-
ning för alla att många gymnasieungdomar upplever att de är stres-
sade och att orsaken bland annat är gymnasieskolans kursutform-
ning med många korta kurser.20 Lärares bristande samordning mellan 
ämnen och kurser, innebär enligt utredningen en ojämn arbetsbelast-
ning för eleverna med läxor. Stress kan enligt utredningen påverka 
studiemotivationen negativt, vilket i förlängningen kan leda till studie-
avbrott.  

Stress i gymnasieskolan handlar inte enbart om kursernas utform-
ning utan också om kravens omfattning i kurserna och tempot i 
undervisningen. Gymnasieutredningen påpekade att negativ stress 

 
15 SOU 2020:43, s. 259–261.  
16 Prop. 2021/22:36, s. 47.  
17 SOU 2020:43, s. 22.  
18 SOU 2020:43, s. 184.  
19 SOU 2020:43, s. 392–393.  
20 SOU 2016:77, s. 191. 
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bland gymnasieelever kan orsakas av många olika faktorer – både 
sådana som har sin grund i skolarbetet eller studiesituationen och 
sådana som inte har det. Enligt utredningen upplever vissa elever att 
studietakten i gymnasieskolan är betydligt högre än i grundskolan 
och att det ställs höga krav på självständighet i studierna, vilket 
elever är oförberedda på. 

Regeringen har också uppmärksammat att allt fler gymnasieelever 
upplever stress men att det delvis varierar mellan elevgrupper. På 
gymnasieskolans högskoleförberedande program är andelen elever 
som oftast eller alltid känner sig stressade betydligt högre än på gym-
nasieskolans yrkesprogram – nästan sex av tio jämfört med drygt 
fyra av tio. Bland de äldre eleverna är flickor mer stressade än pojkar 
konstaterar regeringen.21  

Skolsegregation 

Skolsegregationen sätts i samband med elevers måluppfyllelse. Utred-
ningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasie-
skola diskuterade i betänkandet Gemensamt ansvar skolsegregatio-
nens betydelse för resultaten i gymnasieskolan.22 Med hänvisning till 
analyser av bland annat Långtidsutredningen konstaterade Utred-
ningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasie-
skola att skolsegregationen ökat kraftigt. Elevsammansättningen har 
blivit alltmer homogen på gymnasieskolorna. Det finns flera skäl till 
det enligt utredningen. Gymnasieskolan innebär i sig både en uppdel-
ning i olika utbildningsinriktningar och en uppdelning utifrån tidi-
gare skolprestationer. Graden av skolsegregation i gymnasieskolan 
påverkas av antagningsreglerna. En annan bidragande orsak är att 
antalet mindre skolor med ett begränsat programutbud ökat.  

Det finns enligt Utredningen om planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskola en del som talar för att skolsegrega-
tionen påverkar gymnasieelevers resultat. Utredningen pekar på att 
en skolas elevsammansättning inverkar på dess möjligheter att 
bedriva undervisningen. Exempelvis påverkar det lärarnas förvänt-
ningar, föräldraengagemang, rekrytering av kvalificerade lärare och 
genom att effektiviteten i undervisningen kan påverkas av om skol-

 
21 Regeringen (2021). Ungdomspolitisk skrivelse, skr. 2020/21:105, s. 52–52.  
22 SOU 2020 :33, avsnitt 3.3.5.  
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klassen utgör en homogen eller heterogen grupp gällande förkun-
skaper och behov. Det finns också så kallade kamrateffekter, som 
handlar om att elever påverkar varandra i skolarbetet. Men forsknings-
litteraturen är inte samstämmig konstaterade utredningen. Frågan om 
segregationens effekter på resultat är dessutom metodmässigt svår-
studerad. Utredningens drog slutsatsen att det är oklart hur elev-
sammansättningen påverkar skolresultaten. Däremot har segregatio-
nen betydelse för sammanhållningen i samhället enligt utredningen. 

4.1.2 Faktorer i grundskolan 

I rapporterna i kunskapssammanställningen framkommer att det finns 
brister i grundskolans arbetssätt som bidrar till att eleverna inte når 
målen med sina studier i gymnasieskolan. Att kvaliteten i undervis-
ningen inte alltid är tillräcklig och att det finns brister i studie- och 
yrkesvägledningen i grundskolan är två områden som rapporterna åter-
kommer till.  

Kvaliteten i undervisningen i grundskolan  

Det finns brister i kvaliteten i grundskolan som bidrar till att alla ele-
ver inte är rustade för att nå behörighet till nationella program 
och/eller klara gymnasieskolan. Gymnasieutredningen pekade i betän-
kandet En gymnasieutbildning för alla på att en tidigare studie från 
Skolverket exempelvis visat att avhopp i gymnasieskolan är kopplat till 
en skoltrötthet som många elever upplever.23 Skoltröttheten hänger 
enligt utredningen i sin tur inte sällan ihop med att man som elev 
successivt marginaliserats under skolgången. Ofta har dessa elever 
svaga studieresultat från grundskolan.24 Gymnasieutredningen lyfte 
också fram att även elever med höga betyg från grundskolan kan 
uppleva att deras förkunskaper inte räcker till för gymnasiestudierna. 
Särskilt de elever som upplever att de inte fått tillräckligt stöd i 
grundskolan uppger att de skulle ha behövt en mer solid kunskaps-
bas, stöd i planeringen av studierna och hjälp att få en god studie-
teknik för att klara tempot i gymnasieskolan.  

 
23 SOU 2016:77, s. 191–192.  
24 SOU 2016:77, s. 186.  
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Det finns flera brister i grundskolans arbetssätt som gör att grund-
skolan inte lyckas förbereda eleverna i tillräcklig grad. Skolverket har 
i myndighetens återkommande lägesbedömningar visat på flera före-
kommande problem i grundskolan.25 Enligt Skolverket lyckas lärare 
ofta anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. Men utbild-
ningen i grundskolan utformas ändå inte i tillräcklig grad med hän-
syn till elevernas olika behov. Skolorna ger enligt Skolverket exem-
pelvis inte tillräckliga stödinsatser till de elever som behöver det. 
Grundskolan har svårt att anpassa stödinsatserna efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Det finns enligt Skolverket också brister 
i undervisningen för elever som har lätt att nå kunskapskraven. 
Tryggheten är generellt sett god i grundskolan men det förekommer 
brister i studieron på en del håll.  

Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan 

Studie- och yrkesvägledningen är en del av utbildningen i grund-
skolan som enligt rapporterna i inte fungerar tillfredställande för att 
förbereda eleverna för gymnasieskolan. Utredningen om en utveck-
lad studie- och yrkesvägledning gjorde i betänkandet Framtidsval en 
genomgång av aktuella studier inom området.26 Utredningen hade 
också kontakt med bland annat elevorganisationer och unga vuxna 
som varken arbetar eller studerar. Sammantaget konstaterade utred-
ningen att skollagens krav på att elever ska ha tillgång till studie- och 
yrkesvägledning efter behov inte uppfylls. Även om resultaten från 
olika studier av hur elever uppfattar grundskolans studie- och yrkes-
vägledning och valet inför gymnasieskolan skiljer sig åt på detaljnivå 
finns det tydliga gemensamma drag i resultaten enligt utredningen. 
Det är tydligt att elever tycker att studie- och yrkesvägledning är 
viktigt och fyller en funktion. Men många elever skulle vilja ha mer 
information och vägledning. Eleverna tycker att det är svårt att på 
egen hand samla in, jämföra och värdera information om olika 
utbildningsval och utifrån det välja program och gymnasieskola.  

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola beskrev nyligen brister i studie- och yrkesvägledning 

 
25 Skolverket (2017). Skolverkets lägesbedömning 2017, s. 10–11; Skolverket (2020). Skolverkets 
lägesbedömning 2020, kapitel 2 och 3.  
26 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
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i grundskolan i betänkandet Gemensamt ansvar.27 Utredningen kon-
staterade att många elever upplever det som svårt att överblicka all 
tillgänglig information och att det är svårt att värdera och jämföra 
olika alternativa utbildningsvägar inför gymnasievalet. Många elever 
upplever enligt utredningen att de saknar kunskaper om hur och var 
de kan hämta information för att själva kunna granska och ta ställ-
ning till frågor som rör den egna framtiden. Forskning som utred-
ningen hänvisade till visar att osäkerheten kring den egna identiteten 
och oron inför framtiden är stor bland grundskoleeleverna inför 
gymnasievalet. Utbudet är så omfattande att eleverna väljer utan att 
vara klara över vad valet innebär enligt utredningen. Många elever 
upplever sig inte ha fått information om utbildningsdimensionering, 
yrkesutgång och utbildningens attraktionskraft på arbetsmarknaden 
inför gymnasievalet. Detta riskerar enligt utredningen i sin tur att 
leda till studiemisslyckanden, avhopp och programbyten i gymnasie-
skolan. 

Grundskolebetygens betydelse för gymnasieresultat 

Grundskolans förberedelse för gymnasieskolan spelar stor roll för 
elevernas möjlighet att nå examen. Under senare år har kunskapen 
om grundskolebetygens betydelse för elevers resultat i gymnasie-
skolan utvecklats i relation till den som tidigare i kapitlet återgetts 
från Gymnasieutredningen under rubriken ”Programstrukturen och 
behörighetsreglerna”. Skolverket har i studien Grundskolebetygens 
betydelse för resultaten i gymnasieskolan visat att elevens meritvärde 
från grundskolan är en god indikator för hur det sedan kommer att 
gå i gymnasieskolan. Den generella bilden är att ju högre meritvärde 
elever har med sig från grundskolan, desto större andel når examen 
inom tre år. För elever med lägre meritvärden spelar programvalet i 
gymnasieskolan dessutom stor roll för förutsättningarna att nå exa-
men. En slutsats från Skolverket är att elever med låga genomsnitt-
liga grundskolebetyg som antas till högskoleförberedande program 
inte är lika väl förberedda för gymnasieskolan jämfört med elever 
som med samma meritvärde antas till yrkesprogram. För att klara ett 

 
27 SOU 2020:33, s. 122–123. 
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högskoleförberedande program krävs bättre förkunskaper från grund-
skolan.28  

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola visar på liknande resultat där även elever på intro-
duktionsprogram ingår i analysen. En slutsats från utredningen är att 
beskrivningar av gymnasieresultat som inkluderar jämförelser mel-
lan program måste ta hänsyn till elevernas grundskoleresultat för att 
vara fullständiga.29  

4.1.3 Faktorer i gymnasieskolan 

Att alla elever inte når målen med sin gymnasieutbildning hänger 
också ihop med att det finns brister i huvudmäns och skolors arbete 
med gymnasieskolan. Problem med utbud och tillgång till gymnasie-
skolan och brister i kvalitet, ledning och stimulans i undervisningen är 
faktorer som framträder i kunskapssammanställningen. Även brister 
gällande tillgänglighet i lärmiljöer, anpassningar och stöd är exempel 
på problemområden som är synliga. Det finns exempelvis också ut-
maningar i kvaliteten i det hälsofrämjande arbetet och arbetet med apl 
och praktik samt närvaro och att fullfölja utbildningen.  

Utbud och tillgång  

En förutsättning för att kunna nå målen i gymnasieskolan är att det 
finns ett fungerande utbud av och tillgång till gymnasieskola i alla 
delar av landet. En delvis komplex bild av utbud och tillgång fram-
träder i kunskapssammanställningen. Utredningen om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola konstaterade i betän-
kandet Gemensamt ansvar att majoriteten av ungdomar med behörig-
het till nationella program har tillgång till de allra flesta program. Till-
gången till olika program har också ökat sett över en tjugoårsperiod. 
Enligt utredningen skiljer sig dock på inriktningsnivå utbudet i olika 
delar av landet. Utbudet av inriktningar som redan tidigare varit små 

 
28 Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan. Rapport 
2022:3. Skolverket har tidigare visat att nästan två av tio elever som påbörjar introduktions-
program har noll i meritvärde från grundskolan, trots att majoriteten av dem läst där, se 
Skolverket (2019). Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt. Rapport 
2019:484. 
29 SOU 2020:33, bilaga 5. 
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sett till elevmängd har minskat under de senaste tio åren konstate-
rade utredningen. Särskilt begränsat är utbudet av smala yrkesutbild-
ningar. Dessa utbildningar kan vara alltför svåra att erbjuda med en 
stor geografisk spridning eftersom de är mer resurskrävande på 
grund av små elevvolymer.  

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola konstaterar vidare att utbudet av introduktionspro-
gram är inte lika brett och mindre geografiskt likvärdigt jämfört med 
utbudet av nationella program. De elever som inte är behöriga till de 
nationella programmen är därför i större utsträckning beroende av 
hemkommunens utbud för att få tillgång till utbildningar. Utbudet i 
gymnasiesärskolan ser också mycket olika ut i landet enligt utred-
ningen. Majoriteten av eleverna i gymnasiesärskolans målgrupp har 
förvisso tillgång till flertalet nationella program Men det finns en 
stor variation mellan olika regioner och kommuner och en del elever 
erbjuds ett mycket smalt utbud av nationella program.30  

Även om det finns ett brett utbud av program på många håll får 
alla elever inte läsa sitt förstahandsval. Det kan vara problematiskt 
för måluppfyllelsen. Utredningen om planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskola har analyserat betydelsen av att antas 
till sitt förstahandsval av program och skola. Utredningen såg att det 
har en viss betydelse för måluppfyllelsen. Detta samband står sig 
även när hänsyn tas till skillnader i elevers grundskolebetyg. Att få 
gå en gymnasieutbildning enligt sitt intresse är sannolikt viktigt för 
motivationen enligt utredningen. Om en elev på grund av begränsat 
meritvärde antas till annat program än det man valt i första hand kan 
det påverka benägenheten att fullfölja utbildningen.31  

Undervisningstidens omfattning 

Väl inne i gymnasieskolan behöver undervisningen ges i den omfatt-
ning som krävs för att eleverna ska få förutsättningar att nå målen. 
Så verkar inte vara fallet. Gymnasieutredningen slog i sitt betän-
kande En gymnasieutbildning för alla fast att undervisningstiden är 
en av gymnasieskolans viktigaste resurser, en viss kvantitet när det 
gäller undervisningstid är nödvändig för att ge goda förutsättningar 

 
30 SOU 2020:33, avsnitt 3.5.1. 
31 Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultat i gymnasieskolan. Rapport 2022:3.  
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för lärande.32 Utredningen konstaterade samtidigt att huvudmän och 
skolor inte säkerställde att eleverna i gymnasieskolan fick den under-
visningstid som de har rätt till. I betänkandet skrev utredningen: 
”Det finns tydliga indikationer på att många elever inte får den under-
visningstid de minst har rätt till och att graden av individanpassning är 
låg”.33 Särskilda brister såg Gymnasieutredningen i den undervis-
ningstid som erbjöds elever på introduktionsprogram.  

Med hänvisning till Skolinspektionens regelbundna tillsyn upp-
gav Gymnasieutredningen vidare att omkring var tredje gymnasie-
skola brister när det gäller att erbjuda eleverna utbildning och resur-
ser i enlighet med författningarna. Det finns flera aspekter som 
brister enligt Gymnasieutredningen. Snäva säkerhetsmarginaler i 
många elevers schema begränsar möjligheterna att hantera oförut-
sedda händelser utan att den garanterade undervisningstiden även-
tyras. Vidare angav utredningen att skolornas tidsredovisningar av 
undervisningstiden ofta bygger på den planerade undervisningen, 
inte på den genomförda undervisningen som faktiskt realiserats. Det 
innebär att det på en del skolor saknas säkra uppgifter om i vilken 
utsträckning som eleverna får minst den undervisningstid som de 
har rätt till. Ofta används schabloner för att planera undervisnings-
tiden i olika kurser. När lärare är borta sätts det inte alltid in vikarier. 
Snarare såg utredningen att huvudmän i vissa fall fattat principbeslut 
om att inte ta in vikarier förrän efter en viss tid. En sådan modell 
förutsätter enligt Gymnasieutredningen ett överutlägg i schemat 
eller andra strategier för att kompensera förlorad undervisningstid.  

Betygsutredningen 2018 tog i betänkandet Bygga, bedöma, betygs-
sätta också upp problemen med undervisningstiden i gymnasie-
skolan.34 På basis av studier och granskningar av såväl Skolverket som 
Skolinspektionen, varav en del mer sentida, argumenterade Betygs-
utredningen för att bekymren kvarstår.35 Utredningen lyfte fram att 
huvudmän och rektorer inte prioriterar elevernas rätt till garanterad 
undervisningstid. Styrningen och uppföljningen av undervisnings-
tiden är ofta svag och otydlig enligt utredningen.  

 
32 SOU 2016:77. 
33 SOU 2016:77, s. 322.  
34 SOU 2020:43. 
35 SOU 2020:43, s. 286.  
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Kvalitet, ledning och stimulans i undervisningen  

För att eleverna ska utveckla de kunskaper som behövs för att nå 
målen behöver undervisningen präglas av kvalitet, ledning och stimu-
lans. Enligt Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbild-
ning för alla bedrivs i många klassrum en undervisning som ger ele-
verna både den ledning och stimulans de behöver för att nå målen 
med utbildningen.36 Det finns lärare som inspirerar till diskussion 
och varierar undervisningen. Men enligt Gymnasieutredningen är det 
inte alltid sådan undervisning som möter eleverna i gymnasieskolan. 
Genom att hänvisa till bland annat Skolinspektionens granskningar 
ringade utredningen in ett antal bristområden i undervisningen. Gym-
nasieutredningen lyfter fram att den tid som eleverna erbjuds aktivt 
lärarstöd för sin kunskapsutveckling har minskat över tid. Klass-
rummet har i allt mindre utsträckning blivit en mötesplats där elever 
och lärare deltar i kollektiva samtal och delar gemensamma erfaren-
heter. Den stimulans som behövs för att undervisningen ska vara 
intressant och utmanande saknas därmed ofta enligt utredningen. 
Vidare är graden av lärarstöd mer begränsad när eleverna har indi-
viduellt arbete. Detta trots att just självständigt arbete enligt utred-
ningen kräver aktiv pedagogisk handledning.  

Gymnasieutredningen konstaterade också att vissa elever upp-
lever lektionerna i gymnasieskolan som enformiga och ostimule-
rande. I stället för att undervisningen utformas så att den passar de 
olika eleverna lämnas elever ibland ensamma med sitt lärande. Att 
lämnas ensam i sitt lärande kan enligt utredningen bidra till minskad 
motivation, passivitet eller utåtagerande samt bristande intresse 
bland eleverna. För en elev kan det innebära att man sitter av tiden i 
skolan och förlorar tid under de tre läsår som ska ägnas åt lärande i 
gymnasieskolan. Motivationen riskerar att påverkas negativt för ele-
ver med goda förkunskaper om de inte får utveckla sina förmågor 
genom att utmanas med svårare uppgifter eller gå fortare fram med 
sin kunskapsinhämtning. Vidare är lärarnas förväntningar på ele-
verna viktig för elevernas kunskapsutveckling. Det är centralt att 
eleven utmanas på en nivå strax ovanför sin nuvarande nivå. Gym-
nasieutredningen pekade på att lärarna ibland medvetet sänker för-
väntningarna på eleverna, trots att lågt ställda förväntningar har en 
tendens att bli en självuppfyllande profetia.  

 
36 SOU 2016:77, avsnitt 11.1.2.  
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Utmaningar med kvaliteten i undervisningen i gymnasieskolan 
exemplifieras även i Ifous37 rapport Varför förbättras inte resultaten 
trots alla insatser? 38 I studien, genomförd av Anette Jahnke och Åsa 
Hirsch, berättar elever om undervisning som i egentlig mening inte 
kan betraktas som undervisning. Undervisningen förefaller enligt 
Jahnke och Hirsch ta sin utgångspunkt i lärarens uppfattning om hur 
undervisning ska levereras snarare än i den aktuella elevgruppen. 
Intervjumaterialet tyder enligt forskarna på att eleverna inte får den 
undervisning de behöver för att utveckla kunskaper. Enligt Jahnke 
och Hirsch finns det hos lärarna i studien en benägenhet att förlägga 
de flesta av problemen som skolan har till eleverna, och till och med 
till att delvis önska sig andra elever.39  

Bristande ledning och stimulans i undervisningen drabbar särskilt 
elever med större stödbehov i sitt lärande. Utredningen om elevers 
möjligheter att nå kunskapskraven skrev i sitt betänkande Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven om vikten att i undervis-
ningen möta elevernas behov.40 Elever som hamnar efter i kunskaps-
utvecklingen och upplever att undervisningen är svår löper högre 
risk för frånvaro konstaterade utredningen. Ökad frånvaro leder i sin 
tur till ännu större problem med kunskapsutvecklingen vilket ytter-
ligare kan öka frånvaron. Forskningen har visat att det kan handla 
om till exempel att undervisningen är ostrukturerad, att den inte 
anpassas efter elevens individuella behov eller om bristande bemö-
tande från läraren. 

Hur undervisningen fungerar i gymnasiesärskolan beskrivs i be-
gränsad utsträckning av rapporterna i kunskapssammanställningen. 
Gymnasieutredningen noterade att kunskapen om gymnasiesärsko-
lan, dess elever och vad som utmärker undervisningen inom skolfor-
men är begränsad.41 Enligt utredningen finns det enbart ett fåtal 
studier om gymnasiesärskolan.  

 
37 Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund 
som grundande medlemmar. 
38 Ifous (2020). Varför förbättras inte resultaten trots alla insatser?, s. 35.  
39 Ifous (2020). Varför förbättras inte resultaten trots alla insatser?, s. 31. 
40 SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elev-
hälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, s. 287. 
41 2016:77, s. 1091.  
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Utmaningar inom yrkes- och introduktionsprogrammen 

Det finns tecken på att kvaliteten i undervisningen är mer bristfällig 
i vissa delar av gymnasieskolan. I Skolverkets lägesbedömning 2015 
skrev myndigheten att det finns särskilda utmaningar för yrkesutbild-
ningarna.42 De utmaningar som Skolverket beskrev handlar bland 
annat om att eleverna ofta inte känner till målen för utbildningen och 
inte har inflytande över undervisningens innehåll och arbetssätt. Kun-
skapsinnehållet placeras inte alltid i ett relevant sammanhang för ele-
verna genom att programmens examensmål och elevernas valda 
inriktning på programmet hänger ihop. Eleverna får inte heller alltid 
en kontinuerlig återkoppling, där deras kunskaper sätts i relation till 
kunskapskraven på ett sätt som visar på elevens utvecklingsmöjlig-
heter. Enligt Skolverket får elever i behov av särskilt stöd inom 
yrkesutbildningarna inte alltid åtgärder som är anpassade utifrån de 
behov eleven har. En annan utmaning för yrkesutbildningarna är 
enligt myndigheten att det råder brist på yrkeslärare i flera ämnen 
och andelen obehöriga lärare är hög inom yrkeslärarkåren.  

Gymnasieutredningen beskrev att lärare på yrkesprogram har en 
tendens att ha för låga förväntningar på elever och förenkla under-
visningen för att göra det lättare för elever att nå målen.43 Detta för-
hållningssätt från lärare finns i synnerhet i de gymnasiegemensamma 
ämnena inom yrkesprogrammen. Främst pojkdominerade program 
präglas av att lärarna saknar tilltro till att eleverna ska klara utbild-
ningen. Men låga förväntningar riskerar att göra eleverna omotive-
rade enligt Gymnasieutredningen 

Även Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola lyfte fram att det finns kända brister i såväl yrkes-
programmen som yrkesämnena.44 Med hänvisningar till granskningar 
av Skolinspektionen pekade utredningen på att det finns likvärdig-
hetsbrister kopplade till yrkesprogrammen och stora kvalitetsbrister 
vad gäller vissa yrkesämnen. Avsaknad av relevant utrustning och 
realistiska arbetsuppgifter kan både vara en allvarlig kvalitetsbrist 
och ett allvarligt likvärdighetsproblem menade utredningen. 

Vid sidan av yrkesprogrammen tycks enligt rapporterna i kun-
skapssammanställningen introduktionsprogrammen ha stora kvali-
tetsbrister. Skolverket lyfte fram utmaningar inom introduktions-

 
42 Skolverket (2015). Skolverkets lägesbedömning 2015, s. 65.  
43 SOU 2016:77, s. 325. 
44 SOU 2020:33, s. 216.  
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programmen i myndighetens lägesbedömning 2020.45 Skolverket kon-
staterade att det finns skillnader i hur väl de olika introduktionspro-
grammen fungerar för att förbereda eleverna för vidare studier eller 
arbetsliv, med hänsyn till taget olika faktorer såsom elevernas resul-
tat från grundskolan. Program med en tydlig yrkesinriktning, det vill 
säga programinriktat individuellt val46 och yrkesintroduktion, leder 
med större sannolikhet till sysselsättning skrev Skolverket.  

I Skolverkets lägesbedömning 2020 konstaterade myndigheten 
också att ett särskilt utvecklingsområde är utbildning inom språk-
introduktion.47 Myndigheten påpekade att övergångar kopplade till 
språkintroduktion inte fungerar tillräckligt bra. Skolverket skrev i 
lägesbedömningen att myndigheten erfar att det ofta saknas rikt-
linjer från huvudmannen för hur elevernas övergångar till och från 
språkintroduktion ska organiseras och genomföras och följas upp. 
Ofta behövs mer resurser till studie- och yrkesvägledning för dessa 
elever enligt myndigheten.  

Men bilden av kvaliteten i språkintroduktion är mångfacetterad. 
Skolinspektionen konstaterade i granskningsrapporten Fortsatta ut-
bildningsvägar efter språkintroduktion att de allra flesta huvudmän och 
rektorer i granskningen har kunskap om gruppen nyanlända elever 
på språkintroduktion och de särskilda behov dessa elever kan ha för 
att ta sig vidare i utbildningssystemet.48 I jämförelse med vad tidigare 
granskningar visat har numera många huvudmän och rektorer enligt 
Skolinspektionens bedömning ett tydligare och bättre arbete med 
språkintroduktion. Men det finns enligt myndigheten kvar utma-
ningar gällande studie- och yrkesvägledning för elever som på grund 
av ålder behöver gå vidare till komvux. En annan brist är att få skolor 
i granskningen överväger möjligheten för vissa nyanlända elever att 
samläsa vissa gymnasiekurser tillsammans med elever på nationella 
program. Arbetet med att främja social inkludering för alla elever 
sker inte heller kontinuerligt enligt Skolinspektionen.  

 
45 Skolverket (2020). Skolverkets lägesbedömning 2020, s. 37. 
46 Programmet numera heter programinriktat val. 
47 Skolverket (2020). Skolverket lägesbedömning 2020, s. 41. 
48 Skolinspektionen (2019). Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion, s. 4–6.  
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Tillgänglighet i lärmiljöer, anpassningar och stöd 

Att skolans arbete brister gällande att skapa tillgängliga i lärmiljöer, 
och vid behov ge tillräckliga anpassningar och stöd, har konstaterats 
i flera tidigare rapporter. Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven presenterade i betänkandet Bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven en samlad analys av funktionen i stöd- 
och elevhälsoarbetet i skolan.49 Utredningens slutsatser bygger både 
på tidigare utredningar och forskning men också utredningens egna 
samtal med huvudmän och skolpersonal. Utredningen konstaterade 
att flera delar av arbetet med stöd och elevhälsa brister. En viktig 
aspekt enligt utredningen är att elevhälsans förebyggande och hälso-
främjande potential inte utnyttjas på rätt sätt. När resurserna kon-
centreras till akuta insatser för enskilda elever, eller när elevhälsan 
arbetar som en separat del av skolan, kan den samlade elevhälsans 
främjande och förebyggande potential inte användas.  

Vidare är samverkan mellan lärarna och elevhälsan ofta otillräck-
lig enligt utredningen. Samarbetet mellan lärare och elevhälsan kom-
mer ofta till stånd först när en enskild elev befinner sig i en situation 
som kräver omfattande insatser. Stöd till elever som riskerar att inte 
nå kunskapskraven fungerar inte heller tillfredsställande. Dels kan 
utredningar ta lång tid och stödet ibland dröja länge, dels svarar inte 
de insatser som ges i tillräcklig utsträckning mot elevernas behov. 
Utredningen såg också att det finns en problematisk elevsyn där 
elever ses som bärare av problem av skolans personal. Problem som 
uppstår kring en elev i skolan ses ofta som brister hos eleven utan att 
hänsyn också tas till elevens funktionsnedsättning eller att svårig-
heterna snarare uppstår i samspel med den omgivande miljön och 
lärarnas undervisning. Utredningen pekade på att pojkar i allmänhet 
får mer stöd men mer sällan når kunskapskraven.  

Utredningen konstaterade vidare att flera delar av huvudmännens 
och skolornas arbete med stöd och elevhälsa inte fungerar tillräckligt 
bra. Arbetet med stöd och elevhälsa saknar strategisk styrning och 
det saknas ofta tydliga mål och uppföljningssystem för denna del av 
skolans uppdrag. Det systematiska kvalitetsarbetet är ofta snävt inrik-
tat på kunskapsresultat medan elevhälsan sällan är involverad i skolut-
vecklingsarbetet. Huvudmäns och skolors resursfördelning styr enligt 
utredningen i många fall bort från att utveckla inkluderande lärmil-

 
49 SOU 2021:11, 6.1.  
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jöer. Utredningen pekade på att möjligheterna för skolan att få extra 
resurser från huvudmannen ofta finns först när det blir aktuellt med 
särskilt stöd för en enskild elev. Även på skolnivå kan det vara först 
när särskilt stöd blir aktuellt som det finns möjligheter till extra 
resurser.  

I samma utredning beskrevs också vikten av att göra eleven del-
aktig i arbetet med utredning och beslut om stödåtgärder. Att lyfta 
in elevens perspektiv kan ge ny kunskap om vad som är bra insatser 
för den enskilda individen men också ett sätt att visa tillit till elevens 
förmåga att påverka sin situation och inte fastna i en bild av att hen 
är en bärare av problem.50 

Flera rapporter som specifikt behandlar gymnasieskolan pekar på 
motsvarande brister gällande anpassningar och stöd. I den tematiska 
kvalitetsgranskning Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasie-
skolan sammanfattade Skolinspektionen nyligen kunskapsläget som 
utgångspunkt för granskningen.51 Myndigheten visade att flera tidi-
gare rapporter uppmärksammat att gymnasieelevers stödbehov upp-
märksammas och omhändertas för sent. Skolinspektionen pekade 
vidare på att Gymnasieutredningen angav att ett av problemen med 
stödarbetet i gymnasieskolan är att individuella stödinsatser ofta 
sätts in för sent. Skolinspektionen skrev också att tidigare rapporter 
från såväl Skolverket som Skolinspektionen pekar på att skolor ofta 
är reaktiva snarare än proaktiva i sitt agerande för elever i behov av 
individuellt stöd i gymnasieskolan. Intervju- och enkätstudier med 
gymnasieelever visar enligt Skolinspektionen även att gymnasie-
eleverna själva upplever att stödbehoven inte alltid uppmärksammas 
och tillgodoses och att de önskar att stödinsatser ska komma till stånd 
tidigare än vad som sker. Myndigheten hänvisar också till forskning 
som visar att omkring 50 procent av eleverna upplevde att de inte getts 
någon form av anpassningar vid majoriteten av sina skolaktiviteter 
trots upplevda stödbehov.  

Gymnasieutredningen beskrev riskerna med uteblivet stöd i 
betänkandet En gymnasieutbildning för alla.52 Utredningen påpekade 
att brist på stöd kan bidra till att skapa en ”negativ spiral”. Det är 
viktigt att lärare tidigt fångar upp elever som uppvisar svårigheter, 
eftersom dessa elever annars riskerar att tappa motivationen och 

 
50 SOU 2021:11, 6.1.4. 
51 Skolinspektionen (2021). Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan, s. 8. 
52 SOU 2016:77. 
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hamna i en negativ spiral av exempelvis frånvaro. I utredningen lyftes 
också att det ofta hänvisas till att gymnasieskolan är en frivillig skol-
form och att eleverna förväntas ta ett stort eget ansvar. Det kan leda 
till ett synsätt att ansvaret för elevens skolresultat främst ligger på 
eleverna själva och på deras förmåga att anpassa sig till gymnasie-
skolan, inte att det är skolan som har ett ansvar att ge eleven för-
utsättningar att nå målen.  

Även i gymnasiesärskolan har det identifierats utmaningar vad 
gäller arbetet med extra anpassningar och stöd. SPSM framhöll i rap-
porten Villkor för utbildning att det finns brister i mottagandet av 
elever till grund- och gymnasiesärskolan.53 Myndigheten konstate-
rade att långt ifrån alla gymnasiesärskolor lyckas med att skyndsamt 
utreda behov och besluta om åtgärdsprogram rörande elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven.  

Det finns tecken på att arbetet med anpassningar och stöd i gym-
nasieskolan har förbättrats på vissa håll. I Skolinspektionens kva-
litetsgranskning Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasie-
skolan såg Skolinspektionen att några viktiga delar i det individuellt 
inriktade stödarbetet fungerar väl i gymnasieskolan.54 Exempelvis fun-
gerar arbetet med att ta emot och använda information från grund-
skolan. Elevernas stödbehov uppmärksammas i de flesta fall snabbt 
även under utbildningens gång. Men Skolinspektionen såg samtidigt 
att mer arbete återstår för att gymnasieskolornas stödarbete ska 
präglas av hög kvalitet vad gäller skyndsamhet, elevdelaktighet och 
helhetsperspektiv. Granskningen omfattade 29 gymnasieskolor med 
både högskoleförberedande och yrkesprogram.  

Studiero, trygghet, social miljö samt kränkningar och mobbing 

Flera rapporter lyfter fram att det finns problem med brist på studie-
ro, otrygghet, ogynnsam social miljö, kränkningar och mobbing i 
gymnasieskolan. Det kan leda till minskad motivation för studierna, 
frånvaro och i värsta fall avhopp. Nyligen noterade utredningen om 
elevers möjligheter att nå kunskapskraven i betänkandet Bättre möj-
ligheter för elever att nå kunskapskraven att analyser visar att dåliga 
relationer, brist på relationer eller en känsla av utanförskap i skolan, 

 
53 SPSM (2017). Villkor för utbildning – Kartläggning av nuläge för barn, elever och vuxenstude-
rande med funktionsnedsättning, s. 47. 
54 Skolinspektionen (2021). Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan, s. 5.  
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utgör faktorer som riskerar att öka frånvaron. En slutsats är att 
elever som utsätts för exempelvis kränkningar, trakasserier och 
mobbning, löper en ökad risk för frånvaro.55 Utredningen att vända 
frånvaro till närvaro lyfte i betänkandet Saknad! fram att forskning 
visat att det finns ett samband mellan skolklimat och frånvaro. 56 Med 
skolklimat avses enligt utredningen hur skolmiljön kan påverka 
elevers upplevelse av skolan. Kvalitet i relationerna mellan lärare och 
elev och mellan elever, tydliga regler i skolan och trygghet är några 
aspekter av skolklimat enligt utredningen. Att känna tillhörighet till 
skolan såsom att känna sig accepterad, inkluderad och värderad 
handlar också om skolklimat enligt utredningen.  

Gymnasieutredningen pekade på riskerna med otrygghet i sitt 
betänkande En gymnasieutbildning för alla. Med hänvisning till en 
undersökning om orsakerna bakom studieavbrott genomförd av Ung-
domsstyrelsen 2013 konstaterade utredningen att många av de ung-
domar som ingick i undersökningen upplevde att förekomsten av 
kränkningar och mobbning samt bristande pedagogiskt stöd var de 
främsta anledningarna till att eleverna lämnat skolan. Gymnasie-
utredningen pekade också på att studier visar att det sociala sam-
spelet dels mellan elever, dels mellan elever och lärare, kan påverka 
elevernas studiemotivation. Om eleverna upplever den sociala situa-
tionen som negativ kan detta minska motivationen enligt utred-
ningen. Gymnasieutredningen nämnde vidare att i en Skolverks-
undersökning om orsakerna bakom studieavbrott från 2012 sa elever 
att de inte känt sig hemma i klassen eller att de haft svårt med de 
sociala kontakterna i skolan. Ett annat skäl till studieavbrott var att 
ambitionsnivån i klassen upplevdes som att den inte överensstämde 
med den egna vilket sänkte elevernas motivation och intresse för 
skolarbetet.57  

Skolan tycks lyckas sämre med att värna särskilt vissa grupper från 
otrygghet och mobbing. Utredningen att vända frånvaro till närvaro 
hänvisar i betänkandet Saknad! till att en tidigare studie om avhopp 
från gymnasiet visar att för vissa elever som var mobbade i gymna-
sieskolan hade mobbningen pågått även i grundskolan.58 Även Reger-
ingen påpekade i sin senaste Ungdomspolitiska skrivelse problem med 

 
55 SOU 2021:11, s. 288. 
56 SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, s. 150. 
57 SOU 2016:77, s. 189–190. 
58 SOU 2016:94, s. 151. 
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otrygghet och studiero för i synnerhet vissa elever i gymnasieskolan.59 
Regeringen hänvisade till Specialpedagogiska skolmyndighetens Barn-
panelsrapport, som handlar om vad elever med funktionsnedsättning 
säger om trygghet, studiero och studiemotivation. I rapporten upp-
ger SPSM enligt regeringen att var tredje intervjuad elev sig ha blivit 
retad, utstött eller illa behandlad de senaste tre månaderna. Flera 
elever i rapporten uttrycker att de inte litar på att de kan få det stöd 
de behöver av en vuxen om en otrygg situation skulle uppstå. Ele-
vernas upplevelse av studiero påverkas av oro eller otrygghet, ibland 
orsakade av andra elevers kommentarer, humör eller utbrott. Flera 
elever beskriver hur man som elev med funktionsnedsättning 
drabbas när anpassningar saknas och hur dessa situationer skapar 
stress och bristande motivation.  

Det hälsofrämjande arbetet 

Det finns brister i det hälsofrämjande arbetet i gymnasieskolan. I den 
tematiska kvalitetsgranskningen Gymnasieskolors arbete för att främja 
elevers hälsa slår Skolinspektionen fast att det finns ett tydligt och 
ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande.60 En god hälsa ger 
bättre förutsättningar för lärande och att lyckas i skolan bidrar i sin 
tur till bättre hälsa. I en granskning av 28 skolhuvudmän och 28 gym-
nasieskolor fann Skolinspektionen att majoriteten av skolorna behö-
ver utveckla arbetet med att främja elevers hälsa. Flera brister åter-
kom hos skolorna. Hälsoperspektivet saknas ofta i skolornas arbete 
med att utveckla utbildningen. Det är sällsynt att den samlade elev-
hälsans kompetenser används i analyser av hela elevgruppens hälso- 
och studiesituation.  

Vidare fann Skolinspektionen i granskningen att elevernas möj-
ligheter att utveckla kunskap om hälsa i stor utsträckning är beroende 
av enskilda lärare, av vilka ämnen och kurser som eleverna läser inom 
ramen för olika program. Det saknas överblick och systematik kring 
vilka kunskaper om hälsa som eleverna ges i utbildningen. Det är 
enligt Skolinspektionen också ovanligt att skolor har uttalade stra-

 
59 Regeringen (2021). Ungdomspolitisk skrivelse, skr 2020/21:105, s. 53.  
60 Skolinspektionen (2021). Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa, s. 5–8. Enligt 
Skolinspektionens begreppsförklaring utgår hälsofrämjande arbete från kunskap om vad som 
gör att elever utvecklas väl och mår bra. Det innebär ett fokus på att stärka eller att bibehålla 
människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 
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tegier för att den undervisning och de insatser som syftar till att ge 
elever kunskaper om hälsa ska vila på vetenskaplig grund. Under-
visningen och den information som ges tenderar enligt myndigheten 
att vara ytlig och eleverna upplever att det finns ett stort fokus på 
fysisk hälsa och hjärnan. Det är ovanligare att kunskapsområden som 
neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa och stress behandlas, 
men också att elever få samtala om känslor och prestationsångest. 

Studie- och yrkesvägledning 

Att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan inte fungerar till-
fredställande har redogjorts för tidigare i denna promemoria. Men 
även studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan är behäftad 
med problem. Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesväg-
ledning konstaterade i betänkandet Framtidsval en bristande till-
gång.61 De kontakter som utredningen haft med elever, elevorga-
nisationer och unga vuxna som varken studerar eller arbetar, ger en 
tydlig bild av att elevernas tillgång till vägledning i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan inte i tillräcklig utsträckning motsvarar be-
hoven. Bland annat används enligt utredningen inte en kontinuerlig 
studie- och yrkesvägledning för att stärka elevers studiemotivation. 
Många unga upplever inte att de i skolan har fått tillräcklig infor-
mation om hur arbetsmarknaden fungerar. Benägenheten att söka 
vägledning i gymnasieskolan är även relaterad till kön och social 
bakgrund enligt utredningen.  

Skolinspektionen konstaterar i rapporten Enskilda huvudmäns 
styrning av det kompensatoriska uppdraget i gymnasieskolan att studie- 
och yrkesvägledningens kompensatoriska potential inte används 
fullt ut.62 Det innebär att Skolinspektionen inte ser att studie- och 
yrkesvägledningen i gymnasieskolan används som resurs i det kom-
pensatoriska arbetet, till exempel för elever med motivationspro-
blem eller elever med hög frånvaro. Eller för att hantera problem 
som kan uppstå vid felval eller oro inför studieval.  

 
61 SOU 2019:4, avsnitt 5.2.2. 
62 Skolinspektionen (2021). Enskilda huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget i 
gymnasieskolan, s. 5.  
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Arbetet för skolnärvaro och att elever ska fullfölja utbildningen  

Gymnasieskolan brister i arbetet för närvaro och att elever ska fullfölja 
utbildningen. Exempelvis konstaterar Utredningen att vända frånvaro 
till närvaro i betänkandet Saknad! att det inte finns en tillräcklig 
uppmärksamhet på närvaro och frånvaro generellt i skolan.63 Utred-
ningen pekar på att en riskfaktor för frånvaro är bristande närvaro-
kontroll och att skolan inte uppmärksammar frånvaro. Ungdomar 
som har haft en stor frånvaro berättar att de upplevde att deras när-
varo inte hade betydelse och att det inte märktes om de var borta 
från skolan. Om frånvaro inte uppmärksammas eller ingen agerar på 
frånvaron kan enligt utredningen eleven uppleva att närvaro inte har 
någon betydelse. Det sänder ingen signal om betydelsen av närvaro. 
Utredningen pekade på att skolbyten, stadieövergångar och återgång 
till skola efter ledighet är särskilt riskabla ur ett frånvaroperspektiv: 
”För en del elever med riskfaktorer för frånvaro eller en redan etablerad 
frånvaroproblematik kan olika typer av övergångar vara en riskfaktor”. 
Utredningen menar att om en överlämning inte sker eller sker på ett 
dåligt sätt för eleven kan frånvaroproblematik antingen komma till-
baka eller fördjupas och förvärras.64 

Även Gymnasieutredningen pekade på att det finns brister i 
gymnasieskolans systematiska arbete med att förebygga avbrott och 
ofullständiga studier. Utredningen hänvisade bland annat till en kva-
litetsgranskning av Skolinspektionen från 2009 där många av de 
27 gymnasieskolor som ingick i granskningen uppvisade brister i 
arbetet med att förebygga studieavbrott. Enligt utredningen saknade 
i stort sett samtliga skolor ett målinriktat arbete för att få alla elever 
att fullfölja sin utbildning.65 En utmaning är enligt Gymnasieutred-
ningen att alla huvudmän inte ser sig som ansvariga för frånvaro-
arbetet. Utredningen pekade på att i Skolverkets studie Frånvaro och 
närvaro i gymnasieskolan (från 2014) framkommer att av huvud-
männen i studien ansåg cirka tre av tio att arbetet med att minska 
elevernas skolfrånvaro inte var huvudmannens ansvar. Huvudmän-
nen anser att det är skolorna och rektorerna som står som ansvariga 
för flera av de brister som uppkommer i det närvarofrämjande 
arbetet. Huvudansvaret för elevernas närvaro vilar också på vård-
nadshavare, menar huvudmännen. Samtidigt verkar elever och vård-

 
63 SOU 2016:94, s. 147. 
64 SOU 2016:94, s. 149–150. 
65 SOU 2016:77, s. 187.  
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nadshavare inte alltid uppfatta skolan som viktig. En negativ inställ-
ning till skolan i hemmet kan leda till en låg skolmotivation hos 
eleven.66  

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik  

Det finns vissa rapporter i kunskapssammanställningen som beskri-
ver att arbetsplatsförlagt lärande (apl) och praktik i gymnasieskolan 
inte alltid fungerar och att det kan hämma måluppfyllelse. I Skol-
verkets lägesbedömning 2015 skrev myndigheten att det arbetsplats-
förlagda lärandet på yrkesutbildningarna står inför utmaningar. 
Skolverket lyfte fram dels den knappa platstillgången, dels kvalitets-
bristerna, som betydande problem. Myndigheten konstaterade att en 
stor del av skolans ansvar för det arbetsplatsförlagda lärandet i prak-
tiken åligger yrkeslärarna. Verksamheten på apl följs dock sällan upp 
av rektor eller huvudman och många rektorer överlåter en alltför stor 
del av utvecklingsarbetet på detta område till lärarna.67 

Skolinspektionen har nyligen påpekat att arbetet med stöd ofta 
brister just inom apl. Det är enligt Skolinspektionen vanligt att 
stödarbetet i gymnasieskolan endast riktas mot gymnasiegemensam-
ma ämnen och att elever mer sällan ges stöd i programgemensamma 
och valbara ämnen. Särskilt vanligt är det enligt myndigheten att 
stödarbetet inte aktualiseras vid apl på yrkesprogrammen.68 

I gymnasiesärskolan tycks apl och praktik fungera relativt sett 
sämre. Gymnasieutredningen framhöll att apl i flera avseenden inte 
fungerar tillfredställande inom gymnasiesärskolan. I sitt betänkande 
En gymnasieutbildning för alla angav utredningen att verksamma i 
gymnasiesärskolan som Gymnasieutredningen haft samtal med be-
skriver att tillgången på apl-platser i gymnasiesärskolan är begränsad. 
Enligt Gymnasieutredningen är det rimligt att anta att den konkur-
renssituation som ibland uppstår mellan olika utbildningsformer om 
platser för apl och praktik riskerar att drabba eleverna i gymnasie-
särskolan särskilt hårt. Personalen i gymnasiesärskolan vittnade till 
utredningen om att om en arbetsplats har möjlighet att välja mellan 
att ta emot ungdomar med eller utan utvecklingsstörning på apl eller 

 
66 SOU 2016:77, s. 196, Skolverket (2014). Frånvaro och närvaro i gymnasieskolan.  
67 Skolverket (2015). Skolverkets lägesbedömning 2015, s. 65–66.  
68 Skolinspektionen (2021). Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan, s. 8.  
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praktik blir valet ofta att ta emot en ungdom utan utvecklings-
störning.69  

Den fysiska skolmiljön 

Hur gymnasieskolans fysiska arbetsmiljö ser ut och hur arbetsmiljön 
bidrar till gymnasielevers måluppfyllelse är inget framträdande tema i 
rapporterna som ingår i kunskapssammanställningen. Men Utred-
ningen att vända frånvaro till närvaro lyfter i betänkandet Saknad! 
fram betydelsen av den fysiska skolmiljön.70 Utredningen konstaterar 
att det inte finns mycket forskning på om den fysiska skolmiljön i sig 
kan vara en risk för frånvaro. Den forskning som finns visar dock 
enligt utredningen att den fysiska miljön indirekt kan påverka riskerna 
för kränkande behandling, otrivsel, psykosocial stress och otrygghet. 
Det kan i sig bidra till frånvaro enligt utredningen. 

Utredningen skrev också att den fysiska miljön kan bidra till från-
varo om det är stökigt och störande ljudnivåer i skolan. Den moderna 
skolans undervisningsformer kan enligt utredningen innebära höga 
ljudnivåer, vilket kan leda till stress, trötthet och sjukskrivning hos 
både elever och personal. Utredningen påpekar också att i synnerhet 
vissa elevgrupper kan drabbas hårdare än andra av brister i den fysiska 
miljön, och lyfter särskilt fram att elever med koncentrationssvårig-
heter lätt störs av vad som händer runt omkring.  

Covid-19-pandemins påverkan på gymnasieelevernas utbildning 

Hur gymnasieskolans sätt att hantera pandemin påverkat elevers 
måluppfyllelse kommenteras i några av rapporterna. I regeringens 
Ungdomspolitiska skrivelse för 2020/21 konstaterades att under pan-
demin har undervisningen inom bland annat gymnasieskolan period-
vis bedrivits på distans. Detta har enligt regeringen medfört utma-
ningar för både elever, studerande och lärare.  

Skolverket har följt upp pandemins påverkan på skolan. I rappor-
ten Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet skrev Skolverket 
att den fjärr- och distansundervisning som under perioder omfattat 
den stora majoriteten av gymnasieleverna har fått konsekvenser både 

 
69 SOU 2016:77, s. 1103–1104.  
70 SOU 2016:94, s. 153–154. 
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vad gäller undervisningens kvalitet och lärarnas arbete med bedöm-
ning och betygsättning.71 Särskilt vissa delar av undervisningen 
under pandemin har varit svår att genomföra enligt Skolverket. Det 
gäller i synnerhet de praktiska momenten. Fjärr- och distansunder-
visning har vidare passat vissa elever sämre, särskilt de som av olika 
anledningar haft svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. 
Faktorer som enligt myndigheten kan påverka är bland annat ålder, 
behov av stöd, tidigare studievana och studieresultat, samt familje- 
och hemförhållanden. Skolverket konstaterade samtidigt att efter-
som få elever har gynnats av undervisningen på distans är konse-
kvenserna giltiga för alla elever. Enligt Skolverket har det skett ett 
kunskapstapp bland avgångselever som kan få konsekvenser efter 
gymnasieskolan. Kunskapstappet kan, beroende på hur omfattande 
det visar sig vara, komma att få en påverkan på elevernas fortsatta 
väg mot högre utbildning och i arbetslivet. 

Enligt Skolverket har kunskapstappet varit olika stort i olika delar 
av gymnasieskolan och ser olika ut i olika ämnen. Tappet i de på-
gående utbildningarna gäller främst utbildningar med praktiska 
moment, och i synnerhet yrkesprogrammen, enligt myndigheten. 
Matematikämnet och naturorienterande ämnen med laborativa in-
slag – i synnerhet fysik och kemi – är också mer drabbade. Dessutom 
bedöms det finnas ett kunskapstapp i idrott och hälsa samt musik 
och bild, ämnen som i hög grad har praktiska inslag.  

Skolverket baserar sina slutsatser om kunskapstappet på enkäter 
riktade till huvudmän för gymnasieskolan. I den officiella statistiken 
om gymnasieelevers studieresultat framkommer ingen tydlig negativ 
effekt på betygen.72 Coronakommissionen har påpekat att detta kan 
indikera att inställda nationella prov ledde till en mer generös betygs-
sättning och att det finns en risk att betygen inte motsvarar elevernas 
kunskaper. Den förändrade betygssättningen har inte påverkat alla 
elevgrupper lika, vilket har lett till försämrad likvärdighet.73  

 
71 Skolverket (2021). Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, s. 30 och 46. Delredo-
visning 4 om gymnasieskolan. 
72 Se kapitel 3. 
73 Svaleryd, H. och Vlachos, J. (2021). Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever. Underlags-
rapport till Coronakommissionens delbetänkande SOU 2021:89 Sverige under pandemin, 
volym 2. Not 74 Svaleryd, H. och Vlachos, J. (2021). Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever. 
Underlagsrapport till Coronakommissionens delbetänkande SOU 2021:89 Sverige under pande-
min, volym 2. Coronakommissionen påpekar samtidigt brister i tillgången till data som beskriver 
förekomst av psykisk ohälsa. 

https://coronakommissionen.com/wp-content/uploads/2021/10/underlagsrapport-svaleryd-o-vlachos-skolresultat-och-psykisk-ohalsa-bland-elever.pdf
https://coronakommissionen.com/wp-content/uploads/2021/10/underlagsrapport-svaleryd-o-vlachos-skolresultat-och-psykisk-ohalsa-bland-elever.pdf
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Coronakommissionens analys visar att psykisk ohälsa ökar över 
tid bland högstadie- och gymnasieungdomar, men att denna trend 
tycks ha brutits under pandemin framför allt bland gymnasieung-
domar.74 Skolinspektionen visar däremot i en granskning att många 
elever upplevt en sämre psykisk hälsa till följd av undervisning på 
distans, bland annat i form av stress, ensamhet och sämre levnads-
vanor.75  

Bilden av pandemins påverkan på gymnasieelevers resultat och 
psykiska hälsa är följaktligen inte entydig utan kan behöva följas 
över tid. 

4.1.4 Bakgrundsfaktorer hos eleverna som inverkar  

Rapporterna i kunskapssammanställningen visar att olika elevgrupper 
i gymnasieskolan når målen i olika grad.76 Olika bakgrundsfaktorer 
samvarierar dessutom. Exempelvis ser man att kvinnor med svensk 
bakgrund har högst betyg medan män med utländsk bakgrund har 
lägst betyg i gymnasieskolan.77 Samtidigt är statistiken begränsad. 
Medan exempelvis uppgifter om kön, föräldrars utbildningsnivå och 
migrationsbakgrund finns med i statistiken är det flera bakgrunds-
faktorer som inte täcks in. 

Att elever i gymnasieskolan når olika studieresultat beroende på 
deras bakgrund är känt sedan länge.78 Men så är det inte tänkt att 
fungera, skolan har ett kompensatoriskt uppdrag påpekar flera rap-
porter. Exempelvis konstaterade Utredningen om elevers möjlighe-
ter att nå kunskapskraven i sitt betänkande Bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven att sambandet mellan skolresultat och 
elevers kön eller uppväxtvillkor är tecken på att skolan inte är till-
räckligt kompenserande och inte utjämnar skillnader i elevernas för-

 
74 SOU 2021:89 Underlagsrapport om skolresultat och psykisk ohälsa bland elever. Coronakom-
missionen påpekar samtidigt brister i tillgången till data som beskriver förekomst av psykisk 
ohälsa. 
75 Skolinspektionen (2021). Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser. Dnr. 2021:640.  
76 För en beskrivning av vad den officiella statistiken visar om bakgrundsfaktorers betydelse 
för resultaten i gymnasieskolan, se kapitel 3. 
77 Se exempelvis Skolverket (2021). Betyg- och studieresultat i gymnasieskolan år 2021. Beskri-
vande statistik. 
78 Även i grundskolan spelar elevers bakgrund roll för studieresultaten. Som framgått tidigare 
i kapitlet har grundskolebetygen stor betydelse för elevers möjligheter att nå examen i gym-
nasieskolan. Bakgrundsfaktorer kan därmed säga ha både en viss direkt och en indirekt på-
verkan på gymnasieelevers möjligheter att nå målen. 
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utsättningar.79 Enligt regeringens ungdomspolitiska skrivelse under-
stryker de tydliga skillnaderna i resultaten mellan elever med olika 
bakgrund och förutsättningar betydelsen av skolans kompensato-
riska uppdrag.80  

Kön 

Rapporterna visar att kön har betydelse i gymnasieskolan. Både vad 
gäller hur elever väljer i gymnasievalet och i viken utsträckning ele-
verna når målen med sin gymnasieutbildning. Detta har konstaterats 
av bland andra Gymnasieutredningen i betänkandet En gymnasie-
utbildning för alla.81 Skolverket har löpande återkommit till köns-
skillnaderna i skolresultat i myndighetens lägesbedömningar. I Skol-
verkets lägesbedömning 2020 skrev myndigheten att unga kvinnor 
på högskoleförberedande program når, jämfört med de unga männen 
där, i högre utsträckning gymnasieexamen inom tre år. På yrkespro-
grammen är det dock omvänt och det är männen som i något högre 
utsträckning når examen inom tre år.82 I rapporten Nationell kart-
läggning av elevfrånvaro konstaterade myndigheten att den ogiltiga 
frånvaron är högre bland män än bland kvinnor i gymnasieskolan.83 
Det finns också ett samband mellan måluppfyllelse och hur köns-
fördelningen ser ut på respektive program, elever som tillhör det 
överrepresenterade könet når som regel i högre utsträckning examen 
inom tre år.84 Det finns samtidigt stora skillnader i måluppfyllelse 
mellan olika nationella program enligt Skolverket.  

Skolans arbetssätt tycks åtminstone delvis kunna förklara skillna-
derna i skolresultat mellan könen. Utredningen om elevers möjlig-
heter att nå kunskapskraven skrev i sitt betänkande Bättre möjlig-
heter för elever att nå kunskapskraven att mycket av den forskning 
som försöker förklara könsskillnader i skolresultat beskriver att de 
uppkommer genom en kombination av samhällets genusnormer, 
skolkultur, elevernas motivation samt förväntningar från vuxna och 
kamrater. Det finns enligt utredningen också forskning som pekar 
på att könsskillnader i mognadstakt, emotionell reglering och kogni-

 
79 SOU 2021:11, s. 284. 
80 Regeringen (2021). Ungdomspolitisk skrivelse, skr 2020/21:105, s. 148.  
81 SOU 2016:77.  
82 Skolverket (2020). Skolverket lägesbedömning 2020, s. 24. 
83 Skolverket (2021). Nationell kartläggning av elevfrånvaro, s. 4. 
84 Skolverket (2020). Skolverket lägesbedömning 2020, s. 24. 
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tiva funktioner kan ställa krav på skolans arbetssätt för att motverka 
könsskillnader i skolresultat.85 

Föräldrars utbildningsnivå 

Även föräldrars utbildningsnivå har betydelse för studieresultat och 
måluppfyllelse. Det visar flera rapporter i kunskapssammanställ-
ningen. Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola konstaterade exempelvis i betänkandet Gemen-
samt ansvar att det är känt sedan länge att barn till högutbildade 
föräldrar klarar sig bättre i gymnasieskolan än de som har föräldrar 
med kortare utbildning.86 Detta samband återfinns både i Sverige och 
i andra länder enligt utredningen. En sammanfattande slutsats är 
enligt utredningen att det finns stora skillnader i måluppfyllelse för 
gymnasieeleverna med olika bakgrund och att dessa skillnader inte 
har minskat över tid. I gymnasieskolan uppnår elever som har för-
äldrar med eftergymnasial utbildning i högre grad gymnasieexamen 
jämfört med andra elever. Men det finns samtidigt inga tydliga 
tecken på att elevens bakgrund fått större betydelse för gymnasie-
betygen enligt utredningen.  

I en bilaga till Långtidsutredningen, författad av en forskargrupp, 
framgår att familjebakgrundens betydelse för gymnasiebetygen har 
ökat, men att det hänger samman med att det finns allt fler elever 
med kort tid i Sverige.87 Bland svenskfödda elever har betydelsen av 
familjebakgrunden för gymnasiebetygen varit oförändrad. Forskar-
gruppen manade samtidigt till försiktighet i tolkningarna av dessa 
trender på grund av de brister i likvärdigheten i betygssättningen 
som framkommit i andra studier.  

Migrationsbakgrund 

Elevernas migrationsbakgrund har också ett visst samband med 
måluppfyllelse i gymnasieskolan. Skolverket konstaterade i 2017 års 
lägesbedömning att elever som invandrat till Sverige efter skolstart 
får i genomsnitt betydligt lägre resultat än övriga elever. I grund-

 
85 SOU 2021:11, s. 418.  
86 SOU 2020:33, s. 200–201. 
87 SOU 2019:40 Jämlikheter i möjligheter och utfall i den svenska skolan bilaga 7, s. 301. 



Om mål för utbildningen och måluppfyllelse SOU 2022:34  

132 

skolan gäller det i synnerhet för elever som kommit i de senare års-
kurserna.88 Dessa elever har generellt sett haft mycket kort tid på sig 
att klara grundskolan konstaterar myndigheten. Däremot blir elever 
som invandrat före skolstart behöriga till gymnasieskolan i nästan 
samma utsträckning som elever födda i Sverige. I gymnasieskolan är 
skillnaderna mellan elever med svensk och utländsk bakgrund inte 
lika synlig i statistiken enligt Skolverket. På de nationella program-
men har elever med svensk bakgrund en något högre genomsnittlig 
betygspoäng än elever med utländsk bakgrund.  

Gymnasieutredningen konstaterade i betänkandet En gymnasie-
utbildning för alla att ungdomar med utländsk bakgrund förvisso är en 
heterogen grupp.89 Men statistiken visar att ungdomar med utländsk 
bakgrund har sämre genomströmning. Elever med svensk bakgrund 
tar i större utsträckning examen på tre år än elever med utländsk bak-
grund. Den lägre graden av genomströmning gäller även sedan hänsyn 
tagits till föräldrarnas utbildningsnivå. Vid vilken ålder eleven invand-
rade och antalet år i Sverige före gymnasiestart har dock stor betydelse 
för studieframgång i svensk skola enligt utredningen.  

Särskilt för elever på språkintroduktion finns tydliga utmaningar 
gällande måluppfyllelse. Genomströmningen på språkintroduktion 
är mycket låg konstaterar Skolverket.90 Enligt Gymnasieutredningen 
är studieavbrott betydligt vanligare bland nyanlända ungdomar från 
länder utanför EU än bland andra ungdomar.91 

Elever med nedsättning i kognitiva förmågor 
eller inlärningssvårigheter 

Resultaten i gymnasieskolan samvarierar inte enbart med kön, för-
äldrars utbildningsnivå och migrationsbakgrund. Även elever med 
nedsättning i kognitiva förmågor eller inlärningssvårigheter når i 
lägre grad målen i gymnasieskolan. Exempelvis påpekade Gymnasie-
utredningen i betänkandet En gymnasieutbildning för alla att Skol-
verket och Socialstyrelsen konstaterar att det finns elevgrupper i 
skolan med särskilda inlärningssvårigheter som löper extra stor risk 
att inte nå kunskapsmålen.92  

 
88 Skolverket (2017). Skolverket lägesbedömning 2017, s. 41.  
89 SOU 2016:77, s. 170.  
90 Skolverket (2017). Skolverket lägesbedömning 2017, s. 41.  
91 SOU 2016:77, s. 185.  
92 SOU 2016:77, s. 185.  
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Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven angav 
att ”elever med svag teoretisk begåvning” kan anses vara en grupp 
som riskerar att få betyget F i större utsträckning än andra. Det som 
benämns svag teoretisk begåvning innebär enligt utredningen ned-
sättning i kognitiva förmågor.93 Det kan exempelvis handla om för-
mågan att upprätthålla koncentration, bearbeta information under 
en kortare tidsperiod och att förstå kunskapsinnehållet. Utred-
ningen hänvisade till en svensk studie av elever med svag teoretisk 
begåvning som visar att det finns elever i grundskolan som inte har 
kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav som anges i 
grundskolans läroplan. Förklaringen kan vara att det är svårare och 
mer krävande för elever med svagare teoretisk begåvning att bearbeta 
och hantera informationen som ges, vilket eleverna behöver göra för 
att utföra komplexa uppgifter inom olika ämnen. 

Gällande gymnasiesärskolan lyfte Gymnasieutredningen i betän-
kandet En gymnasieutbildning för alla fram att den i samtal med verk-
samma i gymnasiesärskolan sett att lärare på de nationella program-
men i gymnasiesärskolan upplever att elevgruppen har förändrats de 
senaste åren.94 Enligt Gymnasieutredningen är det enligt lärarna fler 
elever på de nationella programmen i gymnasiesärskolan som har 
sämre förutsättningar att dels följa undervisningen, dels genomföra 
det arbetsplatsförlagda lärandet. En konsekvens av detta är att det är 
svårare att hitta arbetsplatser där gymnasiesärskolans elever kan vara 
under sin apl. Dessutom behöver fler elever personligt stöd för att 
kunna vara på en arbetsplats över huvud taget konstaterade utred-
ningen.  

Psykisk och fysisk ohälsa  

Psykisk och fysisk ohälsa har visat sig samvariera med lägre målupp-
fyllelse. Gymnasieutredningen framhöll i betänkandet En gymnasieut-
bildning för alla att elever med långvarig sjukdom, kroniska sjukdomar, 
och elever med funktionsnedsättning är extra sårbara i gymnasie-
skolan.95 Ungdomar som missbrukar eller är drabbade av fysisk eller 
psykisk ohälsa är också särskilt sårbara. Utredningen framhöll att 
särskilt psykisk ohälsa och sociala problem, tillsammans med stress, 

 
93 SOU 2021:11, s. 293.  
94 SOU 2016:77, s. 1102.  
95 SOU 2016:77, s. 185 och 197.  
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ångest och höga prestationskrav, är några av de absolut största 
problem som elever och skolan har att hantera. Sådana faktorer kan 
bidra till en ”ond spiral” för eleverna enligt Gymnasieutredningen.  

Utredningen att vända frånvaro till närvaro framhöll i betän-
kandet Saknad! på liknande sätt att sjukdom är ett vanligt skäl till 
skolfrånvaro.96 Enligt utredningen utvecklas ogiltig långvarig från-
varo i många fall från giltig återkommande frånvaro. Utredningen 
exemplifierar med att förkylningar och annan sjukdom kan leda till 
frånvaro. Även kroniska besvär som diabetes, allergier eller astma 
kan medföra frånvaro. En känsla av utanförskap kan också leda till 
psykisk ohälsa och till problematisk frånvaro. Utanförskap kan 
enligt Utredningen att vända frånvaro till närvaro uppstå av olika 
skäl och bidra till att eleven inte känner sig hemma i skolmiljön. 
Utredningen hänvisar till en studie om frånvaro hos ungdomar som 
identifierar sig som homo-, bi- eller transsexuella som visade att den 
här gruppen ungdomar i större utsträckning var frånvarande från 
skolan än ungdomar i en heterosexuell grupp. 

Gymnasieutredningen skrev att psykisk ohälsa eller sjukdom kan 
vara orsaker till att elever i gymnasiesärskolan avbryter sin utbild-
ning.97 

Psykisk hälsa framstår som ett allt större problem bland barn och 
unga. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven 
skrev i sitt betänkande Bättre möjligheter för elever att nå kunskaps-
kraven att den ökade förekomsten av psykiska, sociala och psyko-
somatiska problem bland barn och unga är just nu den tydligaste 
utvecklingen som rör elevers hälsa och därmed deras möjligheter till 
lärande.98 Utredningen noterade också att psykiatriska diagnoser, 
vård och läkemedelsförskrivningar har ökat bland barn och unga i 
Sverige. Folkhälsomyndigheten konstaterade i rapporten Skolbarns 
hälsovanor i Sverige att forskning visar ett ömsesidigt samband mel-
lan elevers prestationer i skolan och deras psykiska hälsa.99 Låga 
skolprestationer innebär enligt myndigheten en ökad risk. Det finns 
enligt Folkhälsomyndigheten även ett samband mellan psykosoma-
tiska besvär och tron att läraren tycker att man presterar medelbra 
eller under genomsnittet, jämfört med sina klasskamrater.  

 
96 SOU 2016:94, s. 156 och 161. 
97 2016:77, s. 1091.  
98 SOU 2021:11, s. 285. 
99 Folkhälsomyndigheten (2019). Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, s. 55. 
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Utredningen att vända frånvaro till närvaro framhöll också att 
psykisk ohälsa kan leda till frånvaro. Omvänt kan också frånvaro 
leda till psykiska besvär. De vanligaste psykiska besvären vid från-
varo är oro, rädsla och depression. De vanligaste psykiatriska besvä-
ren vid problematisk frånvaro är ångestbesvär. Social rädsla är ett av 
de mest vanliga besvären enligt utredningen och handlar om en stark 
rädsla för att andra ska tycka att man gör bort sig eller gör dåligt 
ifrån sig. Rädslan leder till att eleven undviker att tilldra sig andras 
uppmärksamhet, enligt utredningen.100  

Funktionsnedsättning 

Vissa elever med funktionsnedsättningar kan vara i riskzonen för att 
inte nå målen i gymnasieskolan. Utredningen om elevers möjligheter 
att nå kunskapskraven poängterade dock i sitt betänkande Bättre möj-
ligheter för elever att nå kunskapskraven att elever med funktionsned-
sättning är en heterogen grupp.101 Funktionsnedsättningar behöver 
inte per automatik innebära svårigheter i skolan enligt utredningen. 
Men enligt utredningen kan vissa elever med funktionsnedsättning 
löpa större risk att misslyckas i skolsituationen än andra. Det kan 
handla om att skolan inte gör tillräckliga anpassningar utifrån funk-
tionsnedsättningen eller att personalen saknar tillräcklig kunskap. Ut-
redningen påpekar samtidigt att det inte är möjligt att på nationell 
nivå värdera hur det svenska skolsystemet fungerar för elever med 
funktionsnedsättning. Detta eftersom det inte samlas in uppgifter om 
funktionsnedsättning i skolstatistiken. Av samma anledning går det 
inte heller att utvärdera om de insatser som görs inom utbildnings-
väsendet får avsedd effekt för elever med funktionsnedsättning, kon-
staterar utredningen.  

Även Utredningen att vända frånvaro till närvaro framhöll i 
betänkandet Saknad! att funktionsnedsättningar utgör en riskfaktor 
för frånvaro.102 Utredningen påpekade att Skolinspektionen i anmäl-
ningsärenden som rör omfattande frånvaro sett en överrepresenta-
tion av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.    

 
100 SOU 2016:94, s. 160. 
101 SOU 2021:11, s. 288.  
102 SOU 2016:94, s. 157. 
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Bristande motivation och skoltrötthet  

Enligt Skolverkets lägesbedömning 2020 är gymnasieelever generellt 
sett motiverade och trivs i skolan.103 Både elevernas motivation och 
trivsel har legat relativt stabilt det senaste årtiondet. Gymnasieut-
redningen påpekade i betänkandet En gymnasieutbildning för alla att 
bristen på motivation är en återkommande förklaring när ungdomar 
själva beskriver orsakerna bakom att de väljer att avbryta sina gym-
nasiestudier.104 Varför en elev har låg studiemotivation kan ha flera 
förklaringar. Orsakerna som ligger bakom studieavbrott från gym-
nasieskolan är ofta komplexa och olika faktorer kan förstärka var-
andra enligt utredningen.  

Utredningen om mer tid till undervisning har gått igenom forsk-
ning om motivation. I betänkandet Kampen om tiden – mer tid till 
lärande skrev utredningen att huvudbudskapet från denna forskning 
är att motivation är en viktig faktor för kunskapsinhämtning och för 
att elever ska lyckas i skolan.105 Utredningen att vända frånvaro till 
närvaro skrev i betänkandet Saknad! att trötthet är en faktor som 
kan leda till att en elev inte kommer i väg till skolan, eller kommer 
för sent.106 Det är enligt utredningen inte ovanligt att sömnproblem 
förekommer i samband med frånvaro.  

Elever med utsatt hemsituation eller placerade i samhällets vård  

Elevers familjesituation inverkar också på elevers måluppfyllelse i 
gymnasieskolan. Utredningen att vända frånvaro till närvaro fram-
höll att elever som har ett bristande stöd i sin hemmiljö utgör en 
utsatt grupp som löper risk att utveckla frånvaro. Föräldrar kan ha 
svårigheter som leder till en bristande förmåga att stödja sina barns 
skolgång.107 Svårigheterna kan enligt utredningen bero på olika fak-
torer, till exempel missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter, 
funktionsnedsättning, kriminalitet eller våld i familjen. 

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven kon-
staterade att i synnerhet placerade barn och unga oftare än andra 

 
103 Skolverket (2020). Skolverkets lägesbedömning 2020, s. 8.  
104 SOU 2016:77, s. 186.  
105 SOU 2021:30 Kampen om tiden – mer tid till lärande, s. 266.  
106 SOU 2016:94, s. 161. 
107 SOU 2016:94, s. 163. 
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barn har en skolgång som är ”problematisk”.108 Placerade unga full-
följer gymnasieskolan i avsevärt lägre utsträckning än andra enligt 
utredningen.  

Andra individuella förutsättningar  

Gymnasieutredningen konstaterade i betänkandet En gymnasie-
utbildning för alla att elever har olika individuella förutsättningar, 
psykosociala erfarenheter, personligheter och temperament.109 Ele-
ver är därför olika sårbara för de krav eller påfrestningar det kan 
innebära att gå i skolan. Utredningen att vända frånvaro till närvaro 
skrev i betänkandet Saknad! att frånvaro som går under beteck-
ningen skolk ofta är förknippad med normbrytande beteende. 
Exempel på normbrytande beteenden är att bryta mot normer och 
regler som till exempel att snatta, stjäla, åstadkomma skadegörelse, 
rymma hemifrån eller ljuga. Utredningen poängterade att skolk inte 
är enbart förknippat med ett normbrytande beteende, utan kan före-
komma samtidigt som depression, inlärningssvårigheter och skol-
faktorer som bristande motivation för skolan.110  

4.2 Framgångsfaktorer i arbete som främjar 
fullföljda studier i gymnasieskolan  

Av rapporterna i kunskapssammanställningen framgår att skolan kan 
göra mycket för att främja att elever fullföljer sina gymnasiestudier. 
Genomgången visar att arbetet behöver ske på ”flera nivåer” eller, 
som andra rapporter uttrycker det, genom ”olika processer”.111 
Exempelvis Europeiska kommissionen beskriver i rapporten Assess-
ment of the implementation of the 2011 Council recommendation on 
policies to reduce early school leaving åtgärder på tre nivåer.112 Mot-

 
108 SOU 2021:11, s. 290. 
109 SOU 2016:77, s. 185.  
110 SOU 2016:94, s. 165. 
111 Se tex. SOU 2016:77, s. 198; SOU 2018:11, s. 53; Europeiska Kommissionen (2019). 
Assessment of the Implementation of the 2011 Council Recommendation on Policies to Reduce 
Early School Leaving, s. 28–32; SKR (2021). Tre nivåer av förebyggande arbete. 
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbild
ning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html 
(hämtad 2021-01-28) samt Ifous (2019). Skolnärvaro. Ifous rapportserie 2019:3, s. 19–22.  
112 Europeiska Kommissionen (2019). Assessment of the Implementation of the 2011 Council 
Recommendation on Policies to Reduce Early School Leaving, s. 28–32.  

https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
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svarande indelningar återfinns i flera av rapporterna men under olika 
beteckningar.113  

• ”Prevention policies” som syftar till att minska riskerna till av-
hopp innan problemen börjar genom att ha ett allmänt sett funge-
rande utbildningssystem. 

• ”Intervention policies” som handlar om att undvika tidiga avhopp 
genom att reagera tidigt på signaler och genomföra riktade insat-
ser till elever och elevgrupper som riskerar avhopp. Åtgärder kan 
omfatta den organisatoriska och individuella nivån.  

• ”Compensation policies” är riktade insatser mot elever som redan 
lämnat skolan och som får stöd att komma tillbaka i utbildning.  

Även om rapporterna använder delvis olika terminologi finns en 
samstämmighet om att arbetet för att motverka skolmisslyckanden 
och avhopp behöver inbegripa alla tre nivåerna. Samordnaren för 
unga som varken arbetar eller studerar slog exempelvis i sitt slut-
betänkande Vårt gemensamma ansvar fast att det krävs preventiva 
åtgärder på samtliga tre nivåer för att minska riskerna för unga att 
hamna utanför arbete och studier.114  

Åtgärder behöver också sättas in tidigt och riktas mot flera mål-
grupper. Västra Götalandsregionen påpekade i rapporten Att mot-
verka skolmisslyckanden att en samlad strategi för att motverka skol-
misslyckanden bör, mot bakgrund av befintlig kunskap, innehålla 
satsningar riktade till såväl äldre barn och unga som till mycket små 
barn och deras föräldrar.115  

På varje nivå finns det väsentliga framgångsfaktorer att ta fasta 
på. I följande tre avsnitt ges med hjälp av rapporternas slutsatser 
exempel på framgångsrikt arbete på respektive nivå.  

 
113 SOU 2016:77 (s. 198) skiljer på nivåerna universellt (omfattar alla), selektivt (vid risk) och 
indikerat (vid problem) medan SKR använder begreppen universella insatser, riktade insatser 
till grupp och individer samt riktade intensiva, individuella insatser.  
114 SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, s. 53.  
115 Västra Götalandsregionen (2016). Att motverka skolmisslyckanden – konsten att kunna ha 
två tankar i huvudet samtidigt, s. 7–9.  
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4.2.1 Att förebygga genom hög kvalitet i utbildningen 
för alla elever 

Rapporterna anger att en grundläggande framgångsfaktor för närvaro 
och måluppfyllelse är god kvalitet i utbildningen för alla elever. Några 
aspekter framstår som särskilt viktiga. God kvalitet i undervisningen, 
trygghet och studiero och fungerande elevhälsa respektive studie- och 
yrkesvägledning är återkommande faktorer. I exempelvis rapporten 
Skolnärvaro redovisade Ifous en översikt av forskning om hur man 
med generella insatser kan främja alla barns och ungas närvaro i sko-
lan.116 Ifous konstaterade att enligt forskningen är det tre generella 
aspekter av kvalitet i utbildningen som är speciellt viktiga för att 
främja närvaro:  

• Elevers upplevelse av trygghet och delaktighet, vilket innefattar 
trygghet och goda kamratrelationer, tillhörighet, delaktighet och 
engagemang.  

• Goda lärmiljöer vilket innebär undervisningskvalitet och gott ledar-
skap i klassrummet, positiva förväntningar på eleverna och goda 
relationer mellan elev och lärare.  

• Organisatorisk medvetenhet, vilket handlar om att skolan behö-
ver ha ett helhetsperspektiv och systematik i arbetet med skol-
närvaro och en god skolkultur.  

Skolverket sammanfattade på liknande sätt vad som är viktigt i gym-
nasieskolans universella förebyggande arbete i myndighetens redo-
visning av regeringsuppdraget att genomföra verksamhetsnära insat-
ser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan.117 Skolverket 
skrev att gymnasieskolor behöver fokusera på ett proaktivt preven-
tivt arbete av universell natur. Ett sådant arbete inbegriper bland 
annat främjande av ett tryggt klimat och undervisning av hög kvalitet 
som präglas av elevcentrerade arbetssätt. Det utgår från elevers 
skilda erfarenheter och förutsättningar. Enligt Skolverket behöver 
det också finnas tillgång till studie- och yrkesvägledning och effek-
tiva system och rutiner kring närvaro och progression för att fånga 
upp elever i behov av stöd. De organisatoriska strukturerna och ut-

 
116 Ifous (2019). Skolnärvaro, En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro 
i skolan. Ifous rapportserie 2019:3, s. 7.   
117 Skolverket (2019). Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra verksamhetsnära 
insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan, s. 8. 



Om mål för utbildningen och måluppfyllelse SOU 2022:34  

140 

rymmet skapar förutsättningarna för att kunna arbeta elevcentrerat 
och möta elevers skilda behov enligt Skolverket.  

SKR har utvecklat kunskap om hur närvaro i gymnasieskolan kan 
främjas inom projektet Plug In. I det webbaserade informations-
materialet om projektet Tre nivåer av förebyggande arbete skriver 
SKR på ett liknande sätt att det är viktigt att höja kvaliteten på 
undervisningen genom att göra anpassningar utifrån elevers behov 
och förmågor samt skapa en trygg inkluderande miljö och skolkultur 
som främjar lärande.118 I ett sådant arbete behöver lärare och övrig 
personal ta ett gemensamt ansvar för elevernas helhetsutveckling 
enligt SKR. Som en fortsättning på Plug In arbetar SKR med Upp-
drag fullföljd utbildning, som är namnet på SKR:s samlade arbete för 
att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier.119 

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar konsta-
terade i sitt slutbetänkande Vårt gemensamma ansvar att insatser i 
skolan som elevhälsans arbete, anpassning av undervisning samt 
arbete för ökad närvaro och avslutade studier är viktiga pusselbitar för 
ungas etablering.120 Det finns ett generellt behov av att stärka kopp-
lingen mellan skolan och arbetslivet enligt samordnaren. För att 
underlätta ungas framtida etablering på arbetsmarknaden bör före-
byggande arbete och tidiga insatser inom alla områden ha en tydlig 
koppling till utbildning, arbete och framtida etablering enligt sam-
ordnaren.  

4.2.2 Riktade insatser för elever som är i riskzonen 
för studiemisslyckanden och avhopp 

Det räcker inte att arbeta generellt med att förebygga avhopp, det 
behöver också finnas kapacitet att genomföra riktade insatser för 
elever som befinner sig i riskzonen för avhopp. Rapporterna lyfter 
upp flera framgångsfaktorer i arbete för elever i riskzonen. Samman-
taget är det viktigt att skolan har förmåga att tidigt upptäcka från-
varo och utifrån en helhetssyn på eleverna utforma anpassade insat-

 
118 SKR (2021). Tre nivåer av förebyggande arbete. 
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbild
ning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html 
(hämtad 2021-01-28).  
119 https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbi
ldning.26377.html (hämtat 2022-03-15) 
120 SOU 2018:11, s. 15.  

https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning.26377.html
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning.26377.html
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ser. Insatser behöver planeras, genomföras och följas upp i sam-
verkan med alla relevanta aktörer (exempelvis lärare, föräldrar, 
arbetsgivare, kultur- och fritidslivet, socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin). Återkommande nämns i rapporterna att fram-
gångsrikt arbetssätt handlar om att göra insatser på både organisa-
torisk nivå och individnivå. Insatser behöver vara flexibla, det vill 
säga anpassade efter de förutsättningar och behov som föreligger i 
den aktuella organisationen eller elevgruppen.  

Exempelvis Europeiska kommissionen argumenterar för att rik-
tade insatser behöver ha två inriktningar, dels mot den organisa-
toriska nivån, dels mot individnivån.121 När det gäller insatser mot 
den organisatoriska nivån kan det enligt kommissionen bland annat 
vara viktigt med system för att tidigt upptäcka elever i riskzonen, 
fungerande nätverk mellan skolor och externa aktörer, stöd till lärare 
i deras arbete med elever i riskzonen och att tillhandahålla fritids-
aktiviteter i anslutning till skolan. Insatser på individnivå kan exem-
pelvis handla om stöd för att övervinna specifika akademiska, sociala 
eller personliga svårigheter eller att undervisningen anpassas efter 
elevernas behov. Det kan också handla om stärkt studie- och yrkes-
vägledning för att stödja elevernas yrkesval och övergångar inom 
utbildning eller från utbildning till anställning. Även lämpligt ekono-
miskt stöd för unga människor kan vara verkningsfullt enligt kom-
missionen.  

Skolverket har uttryckt sig på liknande sätt angående framgångs-
rikt arbete i riktade insatser för elever i riskzonen för studiemiss-
lyckanden och avhopp. I myndighetens redovisning av regeringsupp-
draget att genomföra verksamhetsnära insatser för att förebygga av-
hopp från gymnasieskolan konstaterades att forskningen visar att ”det 
mest effektiva arbetet som ger hållbara resultat över tid karaktäriseras av 
strategier som berör både institutions- och individnivå”.122 Enligt Skol-
verket handlar det om att med behovsanpassade insatser på individ-
nivå exempelvis stötta elever att utveckla produktiva beteendemön-
ster som främjar skolarbetet genom ökad närvaro eller läxläsning. Det 
kan exempelvis också vara viktigt att göra olika typer av anpassningar 
för att tillgängliggöra undervisningen och erbjuda olika former av 

 
121 Europeiska Kommissionen (2019). Assessment of the Implementation of the 2011 Council 
Recommendation on Policies to Reduce Early School Leaving, s. 31.  
122 Skolverket (2019). Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra verksamhetsnära 
insatser för att förebygga avhopp från gymnasieskolan, s. 8. 
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stöd enligt myndigheten. Det är också betydelsefullt att bygga 
förtroendefulla relationer mellan elever och personal.  

Ifous skriver i sin forskningsgenomgång Skolnärvaro att för insat-
ser som riktar sig mot elever i riskzonen måste åtgärderna utgå från 
elevernas olika förutsättningar och behov.123 Målet behöver vara att 
på olika sätt undanröja hinder för just de här eleverna. Hinder kan 
enligt Ifous sänkas genom att exempelvis se till att kränkande be-
handling inte sker och att elever får möjlighet till att under dagens 
lopp återhämta sig om det behövs. Det kan också vara viktigt att 
arbeta med att skapa relationer till både kamrater och lärare. Invol-
vering av såväl kamrater som vårdnadshavare är betydelsefullt enligt 
Ifous. Om det finns externa kontakter till familjen, som exempelvis 
socialtjänsten, behöver samverkan finnas. Det är viktigt att insat-
serna följs upp med regelbundenhet tillsammans med inblandade 
aktörer.  

Betydelsen av att skolan agerar tidigt för elever i riskzonen har 
också påpekats av MUCF. I rapporten Nationellt samordnat stöd till 
unga som varken arbetar eller studerar slog myndigheten fast att 
genom att skolan agerar tidigt när det finns varningssignaler om att 
ett barn far illa finns det ökade möjligheter att minska inflödet till 
gruppen unga som varken arbetar eller studerar.124 Oavsett om det 
handlar om skolfrånvaro, inlärningssvårigheter eller sociala, fysiska 
eller psykiska bekymmer vinner individen och samhället på att detta 
uppmärksammas i ett tidigt skede i livet enligt myndigheten. 

Västra Götalandsregionen har i rapporten Motverka studieavbrott 
– framgångsfaktorer i praktiken summerat nyckelfaktorer i arbete 
med att främja fullföljda studier. Faktorerna bygger på erfarenheter 
i Plug In-projektet. De utgör ett antal dimensioner som återkommer 
i samtliga Plug In-verkstäder som varit framgångsrika: 

• Individcentrerade arbetssätt – vikten av skolanknytning, invol-
vering och helhetsperspektiv. 

• Koll och uppföljning – en förutsättning för att ingen ska falla 
mellan stolarna. 

• Bemötande – positiva relationer gör skillnad. 

 
123 Ifous (2019). Skolnärvaro. Ifous rapportserie 2019:3, s. 20.  
124 MUCF (2021). Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar, s. 43.  
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• Samverkan – sammanhållna resurser och stöd med individen i 
fokus. 

• Flexibilitet – beredskap att möta individers och gruppers behov. 

Ett konkret sätt att arbeta med riktade insatser för elever som är i 
riskzonen för studiemisslyckanden och avhopp kan vara att genom-
föra avslutande vägledningssamtal för elever som riskerar att avsluta 
sin utbildning utan att fullfölja den. Att avslutande väglednings-
samtal kan vara viktiga har framförts av både Samordnaren för unga 
som varken arbetar eller studerar i betänkandet Vårt gemensamma 
ansvar och av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesväg-
ledning i betänkandet Framtidsval.125 Bakgrunden till förslaget om 
avslutande vägledningssamtal är utredningarnas erfarenheter att 
många unga som går ut med ett studiebevis i stället för examensbevis 
ofta saknar kunskap om att de inte har fullföljt sin gymnasieutbild-
ning och om vad som återstår för att nå en examen. Brist på sådan 
kunskap riskerar att medföra att unga som bör uppmuntras att på-
börja eller fullfölja studier i stället på felaktiga grunder rekommen-
deras andra insatser.  

4.2.3 Insatser för att återföra elever till studier eller arbete 

För elever som är mycket nära eller redan hoppat av studierna behövs 
ännu mer riktade insatser för att återföra elever tillbaka in i utbild-
ning eller arbete. Insatser på denna nivå behöver ofta riktas mot 
enskilda elever, snarare än skolor som organisationer eller grupper 
av elever.  

Grunden är att det genom utbildningspolitiken finns förutsätt-
ningar för huvudmännen och skolorna att arbeta med insatser för att 
återföra elever till studier eller arbete. Det kommunala aktivitets-
ansvaret (KAA) utgör ett ramverk för sådana insatser. Ansvaret inne-
bär att hemkommunen löpande ska hålla sig informerad om hur de 
ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansva-
ret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga 
individuella åtgärder. Europeiska Kommissionen pekar i tidigare 

 
125 SOU 2018:11, s. 231 f; SOU 2019:4, s. 280–284. 
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nämnda rapport ut ett antal aspekter som viktiga för att utbild-
ningssystemet ska ha kapacitet att återföra elever126:  

• Tillgång till utbildning för elever som behöver en andra chans och 
som erbjuder ett lärande som tar utgångspunkt i elevers tidigare 
kunskap och är anpassad efter deras behov och stödjer deras väl-
befinnande.  

• Olika studievägar för att återföra elever som lämnat skolan i för-
tid till ordinarie utbildning. 

• System för validering av tidigare (formellt och informellt) lärande. 
Att det finns riktat individuellt stöd, som integrerar socialt, eko-
nomiskt, pedagogiskt och psykologiskt stöd för unga i svårigheter. 

Arbetet med insatser för att återföra elever studier behöver också 
ske på skolnivå. Av rapporterna i kunskapssammanställningen fram-
går betydelsen av att insatserna är kraftiga och att elever får ett 
anpassat stöd där elevens hela situation beaktas. Enligt exempelvis 
SKR handlar det ofta om intensiva och individuella insatser för 
individer som befinner sig i komplexa situationer i behov av ett 
intensivare stöd från flera aktörer och sektorer i samhället under en 
längre period.127 Detta för att bistå elever att klara sin skolgång. 

Ifous landade i liknande slutsatser i sin forskningssammanställ-
ning Skolnärvaro: Insatser för elever som redan är i, eller väldigt nära, 
ett utanförskap kräver att det finns en samverkan mellan olika pro-
fessioner dels inom skolans verksamhet, dels att det finns en sam-
verkan mellan skolans professioner och externa aktörer som till 
exempel socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.128 Enligt Ifous 
visar forskning att om eleven som är i behov av insatsen har en god 
relation med någon vuxen på skolan är det bra om den utses till kon-
taktperson för eleven. Kontaktpersonen kan utgöra länken mellan 
eleven, vårdnadshavare, skolan och eventuella externa kontakter. 
Ifous nämnde flera andra mer konkreta exempel som forskningen 
visar att skolan kan göra för att återföra elever till studier. Anpassad 

 
126 Europeiska Kommissionen (2019). Assessment of the Implementation of the 2011 Council 
Recommendation on Policies to Reduce Early School Leaving, s. 31. 
127 SKR (2021). Tre nivåer av förebyggande arbete. 
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbild
ning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html 
(hämtad 2021-01-28). 
128 Ifous (2019). Skolnärvaro. Ifous rapportserie 2019:3, s. 21.  

https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
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studiegång med justeringar i elevens schema och kortare skoldagar 
är exempel.129 Ifous beskrev också att en strategi som forskningen 
påvisar framgångsrik är att studie- och yrkesvägledaren upprättar en 
nära kontakt med eleven för att tillsammans gå igenom vilka val-
möjligheter som finns för eleven i framtiden, något som kan öka 
elevens motivation för skolarbetet. Ifous underströk att fortlöpande 
uppföljning och utvärdering av de insatser som genomförs krävs.  

4.3 Nyligen föreslagna åtgärder 
och annat pågående arbete 

I beskrivningen av orsaker till att elever inte når målen med sin gym-
nasieutbildning återges slutsatser från flera tidigare utredningar. 
I detta avsnitt ger vi exempel på åtgärdsförslag från några av utred-
ningarna och hur förslagen tagits vidare i den fortsatta lagstiftnings-
processen. Vi beskriver också ett urval av annat pågående arbete som 
utredningen uppfattar kan ha betydelse för elevers möjligheter att nå 
målen med sin gymnasieutbildning. Slutligen ger vi en samman-
fattande kommentar om utredningens uppdrag.  

4.3.1 Nyligen föreslagna åtgärder 

I beskrivningen av förslag som lagts av nyligen redovisade utred-
ningar har vi valt att ta utgångspunkt i arbete fr.o.m. Gymnasie-
utredningen, dvs. från 2016 och framåt. Utöver de betänkanden som 
nämnts i avsnitt 4.1 finns ytterligare förslag som rör förändringar i 
grundskolan och motsvarande skolformer.130 Med några undantag 
har vi valt att inte ta upp dessa. Vi vill dock understryka att även 
förändringar i den obligatoriska skolan kan få stor betydelse för ele-
vers förutsättningar att nå målen med sin gymnasieutbildning.  

 
129 Stödåtgärden anpassad studiegång, 3 kap. 12 § skollagen, gäller för elever i grundskola och 
motsvarande skolformer. För elever i gymnasieskolan finns liknande åtgärder i 9 kap. 4–6 §§ 
gymnasieförordningen.  
130 Här syftar vi på t.ex. SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet; 
SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 
samt SOU 2021:33 En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan och sameskolan.   
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Gymnasieutredningen 

Gymnasieutredningen hade ett omfattande uppdrag som spände över 
en bredd av områden med det övergripande syftet att få alla unga att 
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Antalet åtgärdsförslag 
som utredningen lämnade i betänkandet En gymnasieutbildning för 
alla kom också att bli mycket stort.131 Här redogör vi för ett mindre 
urval av dessa. 

En del av uppdraget bestod i att utreda ett eventuellt införande av 
gymnasieobligatorium. Utredningen förordade dock andra åtgärder 
i form av bestämmelser som tydligt markerar att alla ungdomar för-
väntas delta i gymnasieutbildning. Bl.a. föreslogs en reglering i skol-
lagen om ett övergripande mål för gymnasieskolan: att alla ung-
domar ska påbörja en gymnasieutbildning och nå utbildningens mål. 
Hemkommunen föreslogs få ett pådrivande ansvar att verka för att 
ungdomar som avslutat grundskolan så snart som möjligt påbörjar 
en gymnasieutbildning. Regleringen av huvudmannens ansvar att se 
till att varje elev ges möjlighet att nå målen med sin utbildning före-
slogs tydliggöras och samlas. 

För att underlätta övergången från grundskolan föreslogs en syste-
matisk överlämning av information mellan avlämnande och mot-
tagande skola. Elever skulle också få bättre förutsättningar att nå 
målen genom en mer strukturerad undervisning och sammanhållna 
skoldagar där arbetet fördelas jämnt över dagarna. Varje elev förslogs 
få en mentor som löpande följer elevens utveckling och skyndsamt 
reagerar om eleven behöver stöd eller uppvisar tecken som kan 
indikera att eleven är på väg att distansera sig från skolan och stu-
dierna. Utformning av stöd föreslogs göras mer samlat och individ-
anpassat med utgångspunkt i elevens utbildning som helhet. Skolans 
ansvar för att aktivt förebygga studieavbrott och utreda upprepad 
eller längre frånvaro föreslogs skärpas. 

Vidare föreslog utredningen förändringar av introduktionspro-
grammens struktur och innehåll samt en minsta garanterad undervis-
ningstid om 23 timmar per vecka. Kraven på innehåll i huvudmannens 
plan för utbildning föreslogs skärpas. Även vissa förtydliganden av 
elevens rätt att fullfölja sin utbildning på introduktionsprogram före-
slogs. Yrkesutbildning på introduktionsprogram föreslogs få en 

 
131 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning.  
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bättre arbetsmarknadsanknytning genom att den skulle hanteras 
inom ramen för de nationella programråden. Elevens dokument 
efter introduktionsprogram föreslogs få ett tydligare innehåll och en 
tydligare innebörd, bl.a. genom införande av uppgift om elevens mål 
med utbildningen. Uppgiften om elevens mål bedömde utredningen 
också skulle underlätta en nationell uppföljning av gymnasieintygen. 
För att ge nyanlända elever bättre förutsättningar i gymnasieskolan 
föreslogs bl.a. en skyldighet för huvudmannen att bedöma nyan-
lända elevers kunskaper samt förtydliganden kring innehåll på 
språkintroduktion. 

Vissa justeringar av målgruppen för det kommunala aktivitets-
ansvaret föreslogs, bl.a. genom att elever på introduktionsprogram 
inte längre skulle omfattas. Det kommunala aktivitetsansvaret före-
slogs i första hand syfta till att ungdomar ska påbörja eller återgå till 
gymnasieutbildning.  

Utredningen föreslog vissa justeringar av nationella program och 
inriktningar och förde resonemang om att tudelningen mellan yrkes-
program och högskoleförberedande program kan behöva överbryg-
gas. Bl.a. föreslogs enhetliga behörighetskrav till nationella program, 
införande av grundläggande högskolebehörighet i grundutform-
ningen av yrkesprogram samt viss utökning av den minsta garanterade 
undervisningstiden. Möjligheter till fortsatt utbildning för elever som 
inte nått målen för en gymnasieutbildning efter tre år föreslogs göras 
tydligare, bl.a. genom att rätten att gå om en kurs eller göra om 
gymnasiearbetet skulle föras in i skollagen. 

Flera av utredningens förslag var även tänkta att omfatta gym-
nasiesärskolan, däribland skollagens mål om att alla elever ska på-
börja och nå målen för en gymnasieutbildning, att varje elev ska ha 
en mentor samt tydliggöranden av rätten att gå om en kurs. Utred-
ningen föreslog också förtydliganden om att elever i gymnasie-
särskolan omfattas av skollagens bestämmelser om extra anpass-
ningar och särskilt stöd. 

Regeringen valde att gå vidare med ett flertal av Gymnasieutred-
ningens förslag i två propositioner.132 Riksdagen biföll propositionen 
En gymnasieutbildning för alla, förutom ett förslag som rörde möj-
lighet till undantag från behörighetskrav till högskoleförberande 
program för elever på introduktionsprogram. Däremot avslogs pro-

 
132 Prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla och Prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter 
till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. 
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positionen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkes-
program och ett estetiskt ämne i alla nationella program i sin helhet.133 
Några av de förslag som regeringen inte valde att gå vidare med var 
införandet av mål i skollagen om att alla elever ska påbörja och slut-
föra en gymnasieutbildning samt att regleringen av rätten att gå om 
en kurs eller göra om gymnasiearbetet skulle flyttas till skollagen.  

Utredningen att vända frånvaro till närvaro  
– en utredning om problematisk elevfrånvaro 

Utredningen att vända frånvaro till närvaro hade i uppdrag att kart-
lägga långvarig och ofta återkommande frånvaro i grundskolan och 
motsvarande skolformer samt analysera orsaker till elevers frånvaro 
och föreslå förbättringar i närvarofrämjande åtgärder.  

Utredningen såg i betänkandet Saknad! bl.a. behov av en enhetlig 
definition av problematisk frånvaro.134 Med problematisk frånvaro 
avsåg utredningen frånvaro, såväl giltig som ogiltig, som är i sådan 
omfattning att den riskerar att ha en negativ inverkan på elevens 
utveckling mot utbildningens mål.  

Som exempel på åtgärder föreslogs lagreglerade krav som tydlig-
gör skyldigheten för rektor, huvudmannen respektive hemkommu-
nen att vidta åtgärder vid frånvaro. Hemkommunen föreslogs få ett 
ansvar att samordna insatser riktade till elever med problematisk 
frånvaro tillsammans med aktörer utanför skolan.  

Vidare bedömde utredningen att Skolverket borde få i uppdrag 
att samla in och redovisa nationell statistik om såväl ogiltig som gil-
tig frånvaro samt ta fram allmänna råd för skolors uppföljning av 
frånvaro på individnivå.  

Utredningen föreslog en utvidgning av Gymnasieutredningens 
förslag om systematisk överlämning av information vid övergångar 
så att denna skulle omfatta även den obligatoriska skolan samt skol-
byten inom en skolform. Studie- och yrkesvägledaren föreslogs få 
ett motiverande uppdrag att uppmärksamma elever med problema-
tisk frånvaro och vägleda dessa inför den fortsatta utbildningen och 
yrkesinriktningen samt särskilt uppmärksamma möjligheterna för 
elever med funktionsnedsättning.  

 
133 Notera att regeringen därefter omarbetat förslaget om grundläggande högskolebehörighet 
på yrkesprogram i proposition 2021/22:94, se nedan under departementspromemorior. 
134 SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. 
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Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att undersöka förutsätt-
ningarna för ett nationellt frånvaroregister, se nedan under Samord-
naren för unga som varken arbetar eller studerar. Kravet på syste-
matisk överföring av information vid övergångar har också införts i 
skollagen.135 I övrigt har regeringen inte gått vidare med utredning-
ens förslag. 

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar 

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar har lämnat 
förslag och bedömningar, i slutbetänkandet Vårt gemensamma ansvar, 
utifrån det övergripande målet att bidra till att fler unga vuxna ska 
kunna etablera sig i samhället. Bl.a. föreslogs en skyldighet för rekto-
rer för gymnasieskola respektive gymnasiesärskola att se till att ett 
avslutande vägledningssamtal erbjuds elever som riskerar att avsluta 
sin utbildning utan att fullfölja den. Förslaget syftade till att ge ele-
verna ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i form av information 
om vägarna framåt mot ett fullföljande av sin utbildning. På detta sätt 
skulle deras förutsättningar att på sikt uppnå en examen och därmed 
också öka chanserna för framtida etablering förbättras.136 

Utredningen föreslog också att Skolverket skulle ges i uppdrag 
att genomföra en förstudie i syfte att inrätta ett system för inrap-
portering och redovisning av nationell statistik om frånvaro i grund-
skola, gymnasieskola och motsvarande skolformer.137 Regeringen 
valde att gå vidare med förslaget om en förstudie avseende förut-
sättningarna för ett nationellt frånvaroregister genom att ge ett upp-
drag till Skolverket. Uppdraget har redovisats och Skolverkets slut-
satser är att det är möjligt att införa ett nationellt frånvaroregister 
med uppgifter om giltig och ogiltig frånvaro, men att detta kräver 
författningsändringar för att Skolverket ska kunna hämta in upp-
gifter om elevernas frånvaro. Däremot konstaterades att det inte är 
möjligt att kartlägga orsaker till frånvaro av såväl juridiska som 
metodologiska skäl.138 

 
135 Se prop. 2017/18:183. 
136 SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar. 
137 Även Utredningen att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elev-
frånvaro föreslog att Skolverket skulle ges i uppdrag att samla in och redovisa nationell sta-
tistik om såväl giltig som ogiltig frånvaro.  
138 Skolverket (2021). Utredning om nationellt frånvaroregister. 
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Utredningen om en utvecklad studie-och yrkesvägledning  

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning lämnade 
i betänkandet Framtidsval förslag om förstärkt studie- och yrkes-
vägledning.139 Utredningen föreslog bl.a. ett paket av fem huvud-
sakliga åtgärder bestående av ett förtydligande av vad vägledning är, 
att den kan vara både individuell och generell samt att den ska 
benämnas karriärvägledning. Paketet innehöll även förslag om ett 
tydliggörande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning 
och att denna ska erbjudas vid vissa tillfällen för vissa elevgrupper. 
Utöver det skulle det generella karriärsvägledningsperspektivet för-
stärkas i olika ämnen. Slutligen innehöll paketet ett nytt obligato-
riskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, som skulle införas 
i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. I likhet med Sam-
ordnaren för unga som varken arbetar eller studerar föreslog utred-
ningen dessutom införandet av en skyldighet att erbjuda elever ett 
avslutande vägledningssamtal. Det avslutande vägledningssamtalet 
skulle erbjudas elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola som 
avser att avsluta sin utbildning och för elever i gymnasieskolan som 
riskerar att efter fullföljd utbildning inte erhålla en gymnasieexamen 
utan få ett studiebevis i stället. Regeringen har inte gått vidare med 
utredningens förslag.  

Betygsutredningen 

Betygsutredningen 2018 hade i uppdrag att utreda och föreslå hur 
ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
samt lämna förslag på andra justeringar i betygssystemet för alla 
skolformer. Den modell för ämnesbetyg som utredningen presen-
terade kom att även omfatta komvux och innebär att dagens kurser 
ersätts med ämnen som delas in i nivåer med en progression mellan 
nivåerna. Betyg ska sättas efter varje nivå och ersätts sedan efter att 
eleven fått betyg i nästa nivå fram till elevens slutgiltiga betyg.  

Utredningen föreslog också en ny princip för betygssättning som 
innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens 
kunskaper i relation till betygskriterier och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper. Den nya principen benämndes kom-
pensatorisk betygssättning och utredningen menade att föränd-

 
139 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. 
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ringen kan leda till mer rättvisande betyg. Förändringen gäller dock 
inte betygssteget E, som fortfarande ska vara uppfyllt i sin helhet för 
att eleven ska kunna få ett godkänt betyg.140  

Regeringen har i en proposition gått vidare med förslaget om 
ämnesbetyg med tillämpning på utbildning som påbörjas efter den 
30 juni 2025.141 Skolverket har fått i uppdrag att förbereda för refor-
men.142 I samma proposition gick regeringen vidare förslaget om ny 
princip för betygsättning i relativt oförändrad form med tillämpning 
från den 1 juli 2022, men valde att inte använda begreppet kompen-
satorisk betygssättning. Riksdagen har i februari 2022 bifallit reger-
ingens förslag. 

Betygsutredningen bedömde också att regeringen bör överväga 
att utreda om det ska finnas en godkäntgräns i den obligatoriska sko-
lan. Detta mot bakgrund av elever som ges mycket låga betyg riske-
rar att tappa i motivation och engagemang. Enligt bedömningen ska 
behörighetskraven till gymnasieskolans nationella program ingå i en 
sådan utredning. Regeringen har i Budgetpropositionen för 2022 
aviserat en avsikt att tillsätta en sådan utredning.143  

Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola 

Utredningen hade i uppdrag att föreslå en regionalt baserad modell 
för planering och dimensionering av gymnasial utbildning i syfte att 
trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen. Ett av 
utredningens förslag rör en ny princip för huvudmännens beslut om 
utbud, där hänsyn ska tas till såväl ungdomarnas efterfrågan och 
behov som arbetsmarknadens behov.144 I syfte att förse huvudmän-
nen med underlag för att bättre väga in arbetsmarknadens behov har 
Skolverket fått i uppdrag att förbereda arbete för att ta fram regio-
nala planeringsunderlag.145 Ett nytt godkännande av en ansökan från 
en enskild huvudman för gymnasieskola ska, enligt förslaget, förut-
sätta att utbildningen möter såväl ungdomars efterfrågan som arbets-
marknadens behov.  

 
140 SOU 2020:43. 
141 Prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper.  
142 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende statens skolverk. (regeringsbeslut 2021-12-16) 
143 Prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022. Utgiftsområde 16, s. 91. 
144 SOU 2020:33. 
145 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk. (regeringsbeslut 2020-12-17). 
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Samma utredning föreslog ett skollagsreglerat krav på samverkan 
mellan kommuner avseende planering, dimensionering och erbju-
dande av nationella program samt sökbara introduktionsprogram. 
Vidare ska huvudmannens information till ungdomar och deras 
vårdnadshavare tydligt ange utbildningens inriktning och vad utbild-
ningen kan leda till när det gäller såväl etablering på arbetsmarkna-
den som övergång till vidare studier Regeringen har under våren 
2022 lagt fram förslag på hur dessa förändringar ska tillämpas för 
gymnasieutbildning som påbörjas från läsåret 2025/26.146 Riksdagen 
förväntas fatta beslut om förslagen i regeringens proposition i juni 
2022. Utredningen föreslog mer långtgående krav i ett tänkt andra 
steg av reformen, där bl.a. nationellt fastställda ramar ska styra 
huvudmännens utbud i högre grad. Regeringen har inte gått vidare 
med detta steg. 

Utredningen hade också i uppdrag att föreslå åtgärder för att 
minska segregationen i gymnasieskolan. Som svar på den delen av 
uppdraget föreslogs en skollagsreglerad skyldighet för huvudmän att 
aktivt verka för en allsidig social sammansättning vid sina skolen-
heter. Som exempel på vad detta kan innebära nämndes att beslut om 
lokalisering av skolor och utbildningar aktivt kan användas för att 
minska segregation. Liknande förslag presenterades av Likvärdig-
hetsutredningen för den obligatoriska skolan. Regeringen har valt 
att gå vidare med förslaget från Likvärdighetsutredningen, men ännu 
inte aviserat en sådan förändring för gymnasieskolan.  

Vidare bedömde utredningen att Skolinspektionen bör ges i upp-
drag att utvidga sin granskning av undervisningens kvalitet i yrkes-
ämnen. Detta mot bakgrund av att kvalitetsskillnaderna är större i 
yrkesämnen än i gymnasieskolans övriga delar. Utredningen har inte 
erfarit att ett sådant uppdrag givits. 

Utredningen bedömde att gymnasieskolans och gymnasiesär-
skolans utbildningar bör ses över och utvecklas. Syftet med en sådan 
översyn är att minimera eventuella målkonflikter mellan elevers 
intresse på kort sikt vid valet av utbildning och vad de faktiskt har 
nytta av efter genomförd utbildning. Bedömningen om översyn av 
utbildningarnas innehåll beskrivs också kunna leda till en minskad 
tudelning mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram 
samt ökade möjligheter till yrkesinslag på högskoleförberedande pro-

 
146 Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. 
Vi återkommer till ytterligare innehåll i denna proposition i kapitel 5.  
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gram. Vidare, menade utredningen, kan översynen utreda hur ett 
spann av yrkesutbildningar som sträcker sig från kortare, enklare till 
verkligt avancerade yrkesutbildningar ska inrymmas i samma system. 

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven 

Utredningens uppdrag var att belysa några av de områden som har 
betydelse för elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Det handlar 
t.ex om skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, 
elevhälsoarbetet och tillgången till elevhälsa. Därutöver berörs 
möjligheter till en flexibel utbildning för elever i grundsärskolan och 
kompetensen hos lärare och övrig personal i grund- och gymnasie-
särskolan. Utredningen lämnade nyligen förslag som bl.a. tar sikte 
på att stärka skolors arbete med anpassningar och särskilt stöd. 
I slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
föreslog utredningen bl.a. krav på tillgång till speciallärare eller 
specialpedagog för att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov 
och utformning av insatser samt för att lärare ska ges ett bättre stöd 
i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. Vidare föreslogs 
bättre verktyg för effektiva insatser där Skolverket och SPSM fått i 
uppdrag att ta fram stödmaterial till skolorna. Utredningen pekade 
även på att en välfungerande elevhälsa utgör en viktig funktion för 
att höja kvaliteten i undervisningen och lämnade även flera förslag 
som syftar till att utveckla elevhälsan och utöka samverkan med 
övrig skolpersonal för att möta elevernas skiftande behov.147 

Regeringen har i en proposition gått vidare med förslag från utred-
ningen, där uppdraget för elevhälsan förtydligas genom att arbetet 
föreslås bedrivas på individ, grupp och organisationsnivå. Elevhälsan 
ska bidra till skolans kvalitetsarbete och samverkan med andra aktörer 
ska tydliggöras.148   

 
147 SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. 
148 Prop. 2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. 
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Utredningen om mer tid till undervisning 

Utredningen om mer tid till undervisning hade i uppdrag att föreslå 
hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans 
nationella program ska ges bättre förutsättningar. Som svar på upp-
draget föreslogs bl.a. att det införs en skyldighet för huvudmän att 
erbjuda elever mer undervisningstid, s.k. studietid. Förslaget innebär 
i korthet att elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas lärarledd 
studietid med två timmar per vecka utöver den ordinarie under-
visningen. Under studietiden ska eleverna t.ex. få hjälp med läxor 
eller annat skolarbete. Utredningen föreslog även att elever i års-
kurs 8 och 9 ska erbjudas extra lovskola under terminstid.  

I samma utredning framhölls även motivation som en viktig faktor 
för kunskapsinhämtning och för att elever ska lyckas i skolan. Ut-
redningen föreslog mot denna bakgrund att Skolverket ska ta fram 
stödmaterial om hur skolor kan arbeta med motivationshöjande insat-
ser. Syftet med förslaget är att huvudmän och skolor ska få tillgång till 
ett gemensamt stöd, vilket främjar att skolors motivationsarbete blir 
likvärdigt och håller god kvalitet.149 Regeringen har i en proposition 
gått vidare med förslaget om studietid och extra lovskola, som riks-
dagen förväntas fatta beslut om under juni 2022.150 

Departementspromemorior om förändringar i programstruktur 

Regeringen har efter förslag från Gymnasieutredningen och fortsatt 
arbete på Skolverket föreslagit en försöksverksamhet med yrkes-
inriktning på högskoleförberedande program. Enligt regeringens 
förslag ska försöksverksamheten kunna tillämpas på utbildning från 
läsåret 2023/24. 151   

Under våren 2022 har riksdagen fattat beslut enligt regeringens 
proposition Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkes-
program.152 Enligt förslaget ska yrkesprogrammen utökas till upp till 
2 800 poäng och utökad garanterad undervisningstid för att in-
rymma behörighetsgivande kurser. Flera remissinstanser har fram-

 
149 SOU 2021:30 Kampen om tiden – mer tid till lärande.  
150 Prop. 2021/22:111 Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola. 
151 Regeringen (2021). Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande pro-
gram. U2021/01877. 
152 Prop. 2021/22:94 är en justerad version av Prop. 2017/18:184, vilken i sin tur bygger på 
förslag från SOU 2016:77.  
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fört att utvidgning av yrkesprogrammens omfattning innebär en 
större arbetsbelastning för eleverna, vilket kan leda till lägre genom-
strömning och att färre når målen. Därför ska det även fortsätt-
ningsvis vara möjligt att läsa behörighetsgivande kurser inom ramen 
för 2 500 poäng eller välja bort möjligheten att läsa behörighets-
givande kurser. Enligt propositionen ska förändringen tillämpas på 
utbildning från höstterminen 2023. Skolverket har sedan 2021 ett 
uppdrag att stödja huvudmän att skapa möjligheter till grundläg-
gande behörighet för elever på yrkesprogram.153 

Riksdagen biföll i april 2022 regeringens förslag som innebär att 
alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska ge behörighet till 
universitets- och högskolestudier.  

Departementspromemorian Nationell plan för trygghet 
och studiero 

Vad gäller skolans arbete med trygghet och studiero finns det nyli-
gen lagda lagförslag i departementspromemorian Nationell plan för 
trygghet och studiero.154 Regeringen har därefter gått vidare med en 
proposition, Skolans arbete med trygghet och studiero.155 Förslagen syf-
tar till att alla barn och elever ska tillförsäkras en utbildning i trygg 
miljö och en undervisning som präglas av studiero. Detta ska uppnås 
genom att stärka skolornas förebyggande arbete, öka personalens 
beredskap att agera i svåra situationer samt skapa en ökad tydlighet 
och systematik i arbetet med trygghet och studiero. Riksdagen för-
väntas ta ställning till propositionen under våren 2022. 

Departementspromemorian Professionsprogram för rektorer, 
lärare och förskollärare 

I promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskol-
lärare lämnade regeringen förslag att ett nationellt professionspro-
gram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas. Programmet 
ska bl. a. syfta till att höja kvaliteten på utbildningen genom att lärare 
och förskollärare ska få bättre möjligheter att under sitt yrkesliv 

 
153 Regeringen (2020). Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk.  
154 Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero. 
155 Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero. 
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bredda sin kompetens, utveckla sin undervisningsskicklighet och sitt 
ledarskap. Ändringarna i skollagen och den nya förordningen om 
nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.156 

4.3.2 Exempel på annat pågående arbete som kan påverka 
elevers möjligheter att nå målen  

Utöver förslag från tidigare utredningar och departementsprome-
morior vill vi uppmärksamma annat pågående arbete som kan leda 
till bättre förutsättningar i arbetet för att fler unga ska nå målen med 
sin gymnasieutbildning. Det handlar både om arbete som direkt 
berör frågor som lyfts tidigare i kapitlet och arbete som mer indirekt 
kan påverka förutsättningarna framåt.  

Stöd i utformning av fysisk skolmiljö 

Som framgår av kunskapssammanställningen i detta kapitel är fysiska 
aspekter av skolmiljön sällan i fokus för skolmyndigheters rapporter 
om måluppfyllelse i gymnasieskolan. Boverket fick 2018 i uppdrag att 
ta fram stöd i utformningen av skolors lokaler och utemiljöer.157 
SPSM har i sin tillgänglighetsmodell inkluderat stöd i frågor som rör 
fysisk skolmiljö och hur denna kan utformas för att understödja 
elevers lärande. Ifous har också belyst skolmiljöns betydelse i rap-
porten Skolmiljöer.158 SKR har tillsammans med ett flertal myndig-
heter initierat ett samverkansnätverk för att utbyta erfarenheter 
gällande den fysiska skolmiljöns betydelse för tillgänglighet och 
lärande samt föreslagit att det ska inrättas ett nationellt centrum för 
skolans lärmiljöer, motsvarande liknande institutioner i andra nor-
diska länder.159 Den fysiska skolmiljöns betydelse för lärande aktua-
liseras också av att många huvudmän för närvarande har behov av att 
renovera eller låta bygga nya gymnasieskolor.  

 
156 Utbildningsdepartementet (2021). Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, 
U2021/03373. 
157 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-
livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/ (hämtad 2022-02-21) 
158 Ifous (2019). Skolmiljöer. Ifous fokuserar. 
159 SKL (2019). Nationellt centrum för lärmiljöer.  

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/
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Arbete med fokus på förebyggande insatser 

En utvärdering av projekt för att motverka studieavbrott som Social-
fonden i Sverige finansierat under programperioden 2014–2020 har 
visat att dessa i stor utsträckning har varit inriktade mot kompen-
serande, reaktiva åtgärder. Det innebär att insatser primärt riktats till 
ungdomar som redan avbrutit sina gymnasiestudier och som varken 
arbetar eller studerar. Inriktningen har stärkt kommunernas arbete 
med aktivitetsansvaret för dessa ungdomar. En slutsats i utvärder-
ingen är att kommande arbete i högre grad bör prioritera proaktiva 
åtgärder för att förebygga att elever avbryter sina studier.160 Förebyg-
gande insatser kan i ett långsiktigt perspektiv vara mer kostnads-
effektiva, något som även IFAU stödjer.161 I likhet med Gymnasie-
utredningen lyfter utvärderingen av socialfondsprojekten behovet av 
förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever. Genom att anställa 
fler professioner och utveckla nya eller vidareutvecklade funktioner i 
skolan kan lärare fokusera på kunskapsuppdraget och andra ta vid i 
arbetet för en hälsofrämjande arbetsmiljö som stödjer och motiverar. 

Som framgått tidigare i kapitlet har bl.a. EU-kommissionen pekat 
på behovet av system för tidig upptäckt av tecken på att elever 
riskerar att avbryta sin utbildning.162 OECD beskriver utvecklingen 
av olika digitala verktyg för tidiga varningssignaler, där ett exempel 
som nämns rör elever som läser gymnasial yrkesutbildning i 
Helsingfors. Med hjälp av indikatorer som utgår från elevernas indi-
viduella studieplaner, deras användning av lärverktyg samt veckovisa 
enkäter som skickas ut via elevernas mobiler, samlas data in som 
underlag för upptäck av riskfaktorer.163 Sådana system är tänkta att 
underlätta i skolors arbete med att följa elevers progression och 
tidigt fånga upp riskindikatorer såsom ökad frånvaro. I Sveriges fall 
kan ett system för tidiga varningssignaler, också kallat EWS164, t.ex. 

 
160 Tranquist, J. (2021). Rätt stöd i rätt tid. På uppdrag av Socialfondens temaplattform för 
hållbart arbetsliv och Forte. 
161 Forslund, A. och Liljeberg, L. (2021). Unga som varken arbetar eller studerar. En beskrivning 
av gruppen och effekter av insatser för att möta problemet. IFAU Rapport 2021:12. 
162 Europeiska Kommissionen (2019). Assessment of the Implementation of the 2011 Council 
Recommendation on Policies to Reduce Early School Leaving, s. 31. 
163 Bowers, A. (2021). "Early warning systems and indicators of dropping out of upper 
secondary school: the emerging role of digital technologies", i OECD (2021). Digital 
Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and 
Robots, OECD Publishing, Paris. 
164 EWS är en förkortning av Early Warning System.  
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kunna verka till stöd för mentors uppdrag och det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Det finns inte något nationellt system för tidiga varningssignaler 
i Sverige, men däremot lokala exempel eftersom alla skolor behöver 
ha rutiner för att fånga upp t.ex. frånvaro och studieresultat. Ett 
sådant system har utvecklats av StudyBee tillsammans med två av 
Academedias verksamheter inom gymnasiesegmentet, NTI Gymna-
siet och Drottning Blankas gymnasieskola. Systemet, som också kal-
las proaktiv elevavstämning, används för att dokumentera och syn-
liggöra hur det går för eleverna i den ordinarie undervisningen. 
Genom ett tydligt signalsystem och visualiseringar kan informa-
tionen användas av läraren för att utveckla undervisningen tillsam-
mans med sina kollegor, men också som ett underlag för t.ex. rektor 
och elevhälsans personal att vidta åtgärder om elever visar tecken på 
att de behöver mer stöd.165  

Inom ramen för en överenskommelse med regeringen under-
söker SKR för närvarande möjligheten att hitta en motsvarande 
nationell lösning med inspiration i Göteborgsregionens ELIN-
system.166 Syftet med ett nationellt stöd för utveckling av system för 
tidiga varningssignaler är att bidra till ett mer systematiskt och digi-
taliserat arbetssätt. Det kan i sin tur kan öka effektiviteten och 
likvärdigheten i arbetet för att fler unga ska nå målen med sin gym-
nasieutbildning. System som möjliggör att elevens hemkommun kan 
hålla sig informerad kan också underlätta för eventuella åtgärder 
inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.  

Inom nämnda överenskommelse erbjuder SKR även annat verk-
samhetsnära stöd till huvudmän, såväl offentliga som enskilda, bl.a. i 
frågor som rör utformning av introduktionsprogram, det kommunala 
aktivitetsansvaret samt underlättande av övergångar till komvux. 
Stödet ingår som en del av SKR:s övergripande arbete med Uppdrag 
fullföljd utbildning, som sker i samverkan med myndigheter och 
andra aktörer. Arbetet ska slutredovisas i februari 2023.167  

 
165 Information om systemet och arbetssättet med proaktiv elevavstämning vid NTI Gymnasiet 
finns bl.a. på https://sites.google.com/academedia.se/ntigonline/strategier-f%C3%B6r-att-alla-
ska-lyckas/pedagogiskt-ledarskap/elevavst%C3%A4mning (hämtad 2022-04-21). 
166 Enligt utredningens samråd med SKR. 
167 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/overenskommelse-for-att-fler-
ska-klara-gymnasiet/ (hämtad 2022-02-22).  

https://sites.google.com/academedia.se/ntigonline/strategier-f%C3%B6r-att-alla-ska-lyckas/pedagogiskt-ledarskap/elevavst%C3%A4mning
https://sites.google.com/academedia.se/ntigonline/strategier-f%C3%B6r-att-alla-ska-lyckas/pedagogiskt-ledarskap/elevavst%C3%A4mning
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/overenskommelse-for-att-fler-ska-klara-gymnasiet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/overenskommelse-for-att-fler-ska-klara-gymnasiet/
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Gemensam datainfrastruktur och möjlighet  
att utbyta information  

Under utredningens samråd har det lyfts ett antal frågor kopplade 
till hur elevinformation kan utbytas på ett säkert sätt. Det handlar 
bl.a. om information som behövs för handläggning och beslut om 
antagning till gymnasieskolan, överföring av elevinformation vid 
övergångar samt information som är nödvändig för att såväl indi-
viden som andra aktörer ska kunna följa elevens väg mot målen. För 
de elever som avbryter sin utbildning eller som lämnar gymnasiesko-
lan utan examen finns dessutom behov av informationsöverföring 
till det kommunala aktivitetsansvaret.  

Avsaknaden av en gemensam infrastruktur för utbyte av informa-
tion försvårar många av skolans författningsreglerade ansvar och 
leder till såväl en mindre effektiv organisation som bristande rätts-
säkerhet för eleven. Behovet av gemensamma lösningar för utbyte av 
elevinformation är särskilt framträdande när det gäller elever som går 
i en skola som drivs av annan huvudman än hemkommunen, eller när 
det gäller nyanlända elever som många gånger påbörjar utbildning i 
en kommun och sedan flyttar för att fortsätta i en annan. 

Det pågår arbete som på olika sätt ska möta behovet av en 
gemensam digital infrastruktur inom skolväsendet, men enligt de 
inspel som utredningen fått ta del av går utvecklingen långsamt. Här 
nedan presenterar utredningen i korthet några av dessa pågående 
uppdrag. 

Datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning   

I juni 2021 gav regeringen flera myndigheter ett uppdrag om att 
utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörj-
ning och livslångt lärande.168 Målet är att skapa och tillhandahålla digi-
tala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden sam-
tidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses. 
Myndigheterna ska gemensamt utreda förutsättningarna för att 
utveckla gemensamma begrepp eller översättningsnycklar mellan exi-
sterande strukturer inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, 

 
168 Näringsdepartementet (2021). Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande N2021/01915. 
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i syfte att underlätta utveckling av tjänster för validering, matchning 
och vägledning.  

Inom ramen för uppdraget ingår också att utveckla säkra metoder 
för hantering och överföring av individdata. Myndigheterna ska 
också tillgängliggöra och dela data i syfte att förenkla för privata och 
offentliga aktörer att göra detsamma. I delredovisningen av upp-
draget framkommer inga konkreta förslag på ansvarsfördelning och 
organisation av förvaltningen av en sammanhållen datainfrastruk-
tur.169 För att skapa bättre förutsättningar att lyckas har uppdraget 
förlängts och ska redovisas i sin helhet i januari 2023.170  

Enligt utredningen kan det arbete som utförs inom ramen för 
detta uppdrag bl.a. bidra till att synliggöra för individer hur de kan 
komplettera sin utbildning för att matcha arbetsmarknadens kom-
petenskrav. Utifrån en tanke om att fler ungdomar på introduk-
tionsprogram kommer att läsa ett yrkespaket kan en sådan gemen-
sam infrastruktur skapa bättre förutsättningar för individer att bygga 
på sin utbildning.  

Skolverkets sektorsansvar 

Regeringen har sedan 2017 en nationell strategi för digitalisering av 
skolväsendet.171 Ett syfte med strategin är att bidra till att utveck-
lingsarbete kan ske strategiskt, systematiskt och kostnadseffektivt 
inom hela skolväsendet och hos alla huvudmän. För att ta fram för-
slag för hur strategin skulle verkställas fick SKR i uppdrag att upp-
rätta en nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering i 
samarbete med Skolverket, skolväsendet och näringslivet. I hand-
lingsplanen ges en samlad behovsbild och förslag som syftar till att 
skapa bättre förutsättningar för förskolans, skolans och vuxen-
utbildningens verksamheter. I praktiken handlar det bl.a. om att ut-
veckla undervisningen och arbetet med stöd och anpassningar samt 
att effektivisera administrationen och underlätta kompetensförsörj-
ningen. Ett förslag i handlingsplanen var att ge Skolverket huvud-

 
169 Arbetsförmedlingen (2022). Delredovisning uppdrag att utveckla en sammanhållen data-
infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Af-2021/0053 0693. 
170 Näringsdepartementet (2021). Ändring av uppdraget att utveckla en sammanhållen data-
infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. N2021/02870. 
171 Utbildningsdepartementet (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
U2017/04119/S. Strategin sträcker sig t.o.m. 2022. 
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ansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering av skol-
väsendet.172 

Sedan år 2020 har Skolverket enligt instruktion ett sektorsansvar 
för skolans digitalisering. Det innebär ett ansvar för att tillvarata digi-
taliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. 
Skolverket ska därmed vara samlande, stödjande och pådrivande i 
förhållande till övriga myndigheter och andra relevanta parter.173 Ett 
av de områden som Skolverket arbetar med inom ramen för sitt 
sektorsansvar handlar om de tekniska aspekterna av infrastruktur 
och standardiseringar. Arbetet bedrivs i huvudsak genom samverkan 
i Forum för informationsstandardisering (FFIS) och Svenska insti-
tutet för standarder (SIS). Inom området infrastruktur fokuserar 
Skolverket initialt på säker identifiering och säkert utbyte av infor-
mation. Skolverket har i detta syfte också fått ett regeringsuppdrag 
att förbereda anslutning av relevanta informationsflöden till den 
infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor 
som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i uppdrag att 
tillhandahålla senast i september 2023.174 

Skolverket skriver i sitt budgetunderlag för 2023–2025 om tillvara-
tagandet av digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och 
likvärdighet som ett prioriterat område. För huvudmännen innebär 
den digitala utvecklingen att de behöver investera i teknik och mjuk-
vara för undervisning och administration samt se till att ledning och 
personal har rätt kompetens för att nyttja de möjligheter som digi-
taliseringen ger. I budgetunderlaget lyfts också behov av att för-
bättra interna förutsättningar på Skolverket med ett mer snabb-
rörligt utvecklingsarbete, förbättrad teknisk miljö, innovativ kultur 
och högre digital kompetens.175  

Alla huvudmän och verksamheter som hanterar personuppgifter 
måste följa dataskyddsförordningen (GDPR) samt följa praxis och 
utveckling inom dataskydd och informationssäkerhet, vilket kan 
vara en utmaning för huvudmän och skolor. Enligt utredningen kan 
att arbetet med att utveckla standarder för säkert utbyte av informa-
tion effektivisera och stärka rättssäkerheten för eleven vid antagning 
till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vid överföring av 
elevinformation.  

 
172 SKL (2019). #skolDigiplan – Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. 
173 Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 18 §, första stycket, 7 p. 
174 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens skolverk. (regeringsbeslut 2021-12-16) 
175 Skolverkets budgetunderlag 2023–2025 dnr 2021:2209. 
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Den nationella betygsdatabasen Beda 

Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar den natio-
nella betygsdatabasen Beda, som samlar in information om examina 
och slutbetyg utfärdade i gymnasieskola och komvux. Informatio-
nen används sedan dels i framställningen av statistik om dessa skol-
former, dels i antagningen till högre utbildning. Uppgifter från Beda 
kan också, mot en avgift, nyttjas av kommuner i deras arbete med att 
identifiera målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret.  

Under 2018 genomförde Skolverket en förstudie om utvecklings-
behov gällande Beda.176 Syftet med förstudien var primärt att under-
söka hur Beda kan utvecklas för att ligga till grund för antagning till 
behörighetsgivande utbildning i komvux. I samband med förstudien 
lyfte dock Skolverket även andra utvecklingsmöjligheter med Beda. 
Dessa rörde bl.a. antagning till annan gymnasial utbildning i kom-
vux, antagning till gymnasieskolan och folkhögskola samt informa-
tionsöverföring vid elevers övergångar inom gymnasieskolan.   

UHR har därefter fått i uppdrag av regeringen att börja bygga ut 
Beda för att på sikt ta emot meriter från fler skolformer och till-
gängliggöra data till fler aktörer.177 Utvecklingen ska ta utgångs-
punkt i förslag som presenterats i Skolverkets förstudie. I ett första 
skede handlar utvecklingen om att uppgifter från Beda ska kunna 
användas i antagning till komvux, folkhögskola och yrkeshögskola. 
För närvarande pågår arbete som rör juridiska aspekter av denna 
utvidgning, om frågor kopplade till behörighet och autentisering 
samt om det ska bli obligatoriskt att rapportera till Beda. Övriga 
användningsområden som Skolverket lyfte i sin förstudie har ännu 
inte ingått i UHR:s arbete med att utveckla Beda. 

Enligt utredningen kan en utveckling av Beda i enlighet med de 
förslag som Skolverket lämnade i sin förstudie underlätta antagning 
till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och eventuellt även över-
föring av elevinformation vid övergångar. Den nu pågående utveck-
lingen av databasen kommer också att underlätta elevers övergångar 
till komvux och folkhögskola.  

 
176 Skolverket (2018). Förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning 
inom komvux. 
177 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Universitets- och högskolerådet. (regerings-
beslut 2020-12-17) 
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Nationellt kvalitetssystem och dialoger med huvudmän 

Med utgångspunkt i förslag från Skolkommissionen och rekommen-
dationer från OECD har regeringen gett skolmyndigheterna i upp-
drag att utveckla ett nationellt kvalitetssystem för skolan. I detta 
uppdrag ingår framtagande och uppföljning av nationella målsätt-
ningar, delmål och indikatorer för varje skolform och fritidshemmet.178 

I uppdraget ingår också att Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten ska erbjuda huvudmän i skolväsendet återkom-
mande kvalitetsdialoger. I december 2021 redovisade Skolverket för-
slag på hur kvalitetsdialogerna kan följas upp och utvärderas. Det 
övergripande syftet med dialogerna är att bidra till ökad kvalitet och 
likvärdighet. Ytterligare syften är att underlätta huvudmännens 
arbete med planering, analys, uppföljning och utveckling av verk-
samheten. Vidare ska kvalitetsdialogerna identifiera huvudmännens 
behov av utveckling, så att huvudmännen kan erbjudas stöd utifrån 
sina respektive behov.179 Genomförandet av kvalitetsdialoger, som 
inleds i oktober 2022, ska underlättas genom att Skolverket stegvis 
inrättar regionala kontor, samlokaliserade med SPSM.  

Vi uppfattar att väl genomförda kvalitetsdialoger kan ge goda 
underlag för att förbättra och underlätta huvudmännens kvalitets-
arbete och resursfördelning, vilket i sin tur kan ge elever bättre för-
utsättningar att nå målen med sin utbildning.  

4.3.3 Sammanfattande kommentar 

I kunskapssammanställningen beskrivs identifierade direkta orsaker 
till att elever inte når målen med sin gymnasieutbildning. I den avslu-
tande delen har utredningen vidgat perspektivet till att även lyfta 
vissa områden som kan påverka förutsättningarna i arbetet för att 
öka elevernas måluppfyllelse. I det sammanhanget har vi nämnt 
behov av en gemensam digital infrastruktur för skolan och utveck-
lingen av ett nationellt kvalitetssystem. Andra exempel på faktorer 
som kan påverka förutsättningarna i arbetet för att fler unga ska nå 
målen med sin gymnasieutbildning kan ligga i styrkedjans funktio-

 
178 Utbildningsdepartementet (2021). Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet om insatser för ökad kvalitet och 
likvärdighet. U2018/02652 (delvis), U2021/03837. 
179 Skolverket (2021). Redovisning av förslag till uppföljning och utvärdering av kvalitetsdialoger 
Dnr. 2021:1874. 
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nalitet, där bl.a. Skolinspektionen har beskrivit brister i huvudmän-
nens styrning av gymnasieskolan.180 Utredningen om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola har nyligen haft i 
uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av gymnasial utbildning 
kan förbättras. Detta bl.a. mot bakgrund av att gymnasieskolan i 
vissa avseenden och i vissa delar av landet fungerar som en marknad, 
där huvudmän delvis konkurrerar om elever. Skollagen ger kommu-
ner och andra huvudmän något olika uppdrag i erbjudandet av gym-
nasieutbildning, vilket också innebär att konkurrensen sker på olika 
villkor.181 Enligt Utredningen om planering och dimensionering av 
komvux och gymnasieskolan påverkar konkurrensen utbudet av 
gymnasieutbildning i en riktning som inte är gynnsam för vare sig 
individer, arbetsgivare eller samhället i vidare bemärkelse.182   

Arbetet för ökad måluppfyllelse kan också påverkas av svårig-
heter i skolans kompetensförsörjning och bristen på behöriga lärare 
inom vissa kategorier. Såväl gymnasieskolan som gymnasiesärskolan 
förväntas enligt Skolverkets senaste lärarprognos, till skillnad från 
flertalet andra skolformer, ha ett fortsatt ökande behov av behöriga 
lärare fram till 2035.183 Framför allt i gymnasiesärskolan och i gym-
nasieskolans yrkesämnen är andelen behöriga lärare låg. Bland de 
senare förväntas också relativt stora pensionsavgångar under de när-
maste åren. Enligt prognosen kommer behovet av fler speciallärare 
och specialpedagoger också att kvarstå. Det råder stora regionala 
skillnader i rekryteringsbehoven.     

Kunskapssammanställningen visar att bakgrunden till att elever 
inte når målen med sin gymnasieutbildning är komplex. Orsaker kan 
finnas såväl på systemnivå, i den lokala styrningen och utformningen 
av utbildning, som i samvariationen mellan bakgrundsfaktorer hos 
elever och deras studieresultat som skolan inte lyckats kompensera 
för. Som framkommit i kapitel 3 är utmaningen att få fler unga att 
nå målen med sin gymnasieutbildning inte ny. Utmaningen är inte 
heller unik för Sverige, utan delas med många andra länder.  

 
180 Skolinspektionen (2018). Kommuners styrning av gymnasieskolan. Kvalitetsgranskning 
2018.; Skolinspektionen (2021). Enskilda huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdra-
get i gymnasieskolan. Tematisk kvalitetsgranskning 2021. 
181 De olika villkoren består bl.a. i att kommuner, till skillnad från andra huvudmän, enligt 
15 kap. 30 § skollagen har ansvar för att elever erbjuds ett allsidigt utbud av utbildningar samt 
att beslut om utbud ska ta hänsyn till elevernas önskemål. 
182 SOU 2020:33. För mer information om utredningens förslag och om hur regeringen gått 
vidare med dessa, se beskrivning i 4.3.1. 
183 Skolverket (2021). Lärarprognos 2021. 
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Erfarenheter om framgångsfaktorer i insatser för att få fler elever 
att fullfölja sin utbildning visar att det behövs olika typer av åtgärder. 
Det handlar om förebyggande insatser för att öka ungdomars studie-
motivation genom ett välfungerande utbildningssystem, att tidigt 
reagera på signaler om risk för avhopp samt att tillse att det finns 
system för att fånga upp ungdomar som lämnat skolan och vägleda 
dem tillbaka i utbildning.  

Som framkommit ligger också många förslag på bordet från tidi-
gare utredningar, som syftar till att hantera ett flertal av de problem-
områden som orsakar att elever inte når målen med sin gymnasie-
utbildning. Vissa av dessa har regeringen valt att gå vidare med och 
riksdagen bifallit regeringens förslag. Andra ska i närtid beslutas av 
riksdagen. Det finns också områden som nyligen har varit i fokus för 
utredningar, men som regeringen inte valt att gå vidare med.  

Utredningens uppdrag är huvudsakligen inriktat mot att föreslå 
åtgärder för att utveckla användningen av yrkespaket på introduk-
tionsprogram (kapitel 5) samt att underlätta övergången till komvux 
för unga som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan 
(kapitel 6). Dessa områden kan utgöra viktiga pusselbitar i arbetet 
för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, men är 
samtidigt relativt avgränsade i relation till komplexiteten i bakom-
liggande orsaker. I kapitel 7 återkommer vi till ytterligare områden 
att belysa med utgångspunkt i föreliggande kapitels kunskapssam-
manställning.  
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5 Yrkespaket – en möjlig väg 
till arbete för vissa elever 
på introduktionsprogram 

I utredningens uppdrag ingår att analysera hur yrkespaket används 
inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Om så bedöms lämp-
ligt, ska utredningen också föreslå hur användningen av yrkespake-
ten kan utvecklas inom ett eller flera introduktionsprogram för att 
skapa utbildningar av hög kvalitet och med hög relevans för arbets-
betsmarknaden.  

I det här kapitlet beskriver vi hur yrkespaket används på intro-
duktionsprogram och för resonemang om utbildningarnas ända-
målsenlighet.1 Därefter presenterar vi förslag om hur denna använd-
ning kan utvecklas ytterligare. Notera att vi använder begreppet 
yrkespaket synonymt med sammanhållna yrkesutbildningar, som är 
det begrepp som används i reglering kopplad till yrkespaketen.  

5.1 Behov av tydligare vägar till arbete för elever 
som saknar behörighet till nationella program 

Det råder i dag brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom 
många branscher, en brist som enligt prognoser kommer att hålla i 
sig en tid framöver.2 Sverige står inte ensam i utmaningen att få fler 
ungdomar intresserade för en gymnasial yrkesutbildning och kom-
ma ut i arbete.3 Utredningen om planering och dimensionering av 
komvux och gymnasieskola hade nyligen i uppdrag att bl.a. föreslå 

 
1 Som framgått av kapitel 2 har utredningen inte tolkat att det ingår i direktiven att undersöka 
möjlig utveckling vad gäller tillämpning av yrkespaket för elever på nationella program.  
2 Se t.ex. SCB (2021). Trender och prognoser 2020.  
3 Se t.ex. Cedefop (2017). Cedefop European public opinion survey on vocational education and 
training; OECD (2020). Education at a glance 2020.  
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åtgärder för att stärka gymnasieskolans bidrag till kompetensför-
sörjningen. För elever som inte är behöriga till nationella program 
pekar utredningen i betänkandet Gemensamt ansvar på ett behov av 
strukturerade, påbyggnadsbara och arbetsmarknadsrelevanta yrkes-
utbildningar.4 Utredningen konstaterar samtidigt att introduktions-
programmen är behäftade med ett stigma. Detta eftersom själva 
utgångspunkten för att en elev går ett introduktionsprogram är ett 
tidigare skolmisslyckande som lett till att eleven inte är behörig till 
de nationella programmen.  

Utmaningar med introduktionsprogrammen har även belysts av 
skolmyndigheter och andra utredningar, vilket vi beskriver i 
kapitel 4. Det framkommer t.ex. i en tidig granskning från Skol-
inspektionen 2013 att samverkan mellan introduktionsprogrammen, 
de nationella programmen och arbetsmarknaden behöver stärkas i 
syfte att underlätta för eleverna att komma vidare mot målen med 
sin utbildning.5 Skolverket pekade i en undersökning 2015 på att 
elever på introduktionsprogram inte alltid ges goda förutsättningar 
p.g.a. brist på lärare, lokaler och praktikplatser.6 I sin lägesbedöm-
ning 2020 beskriver myndigheten skillnader i hur väl de olika intro-
duktionsprogrammen fungerar för att förbereda eleverna för fort-
satta studier eller arbetsliv.7 Gymnasieutredningen återger problem 
behäftade med att det inte alltid står klart för skolan vad eleven har 
för mål med utbildningen och vilket stöd hen behöver för att nå detta 
mål.8 

Skolverket har å andra sidan påvisat att inslag av yrkesutbildning 
på introduktionsprogram ökar elevernas förutsättningar till etabler-
ing efter gymnasieskolan. Som framgått i kapitel 3 påbörjar en rela-
tivt stor andel av eleverna sin utbildning i gymnasieskolan på ett 
introduktionsprogram. Nästan en tredjedel av de elever som lämnar 
gymnasieskolan utan examen har också ett introduktionsprogram 
som sista studieväg.9 Det innebär att många elever inte gör en över-
gång från introduktionsprogram till nationella program i gymnasie-
skolan. För dessa ungdomar finns alternativen att läsa vidare i kom-

 
4 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, s. 657 ff. 
5 Skolinspektionen (2013). Utbildningen på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. 2013:6. 
6 Skolverket (2015). Undervisningstid och heltidsstudier i gymnasieskolan. Rapport 422. 
7 Skolverket (2020). Skolverkets lägesbedömning 2020, s. 37.  
8 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja 
en gymnasieutbildning, kapitel 20. 
9 Detta framgår även av vår redovisning i kapitel 3. 
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vux eller folkhögskola eller att gå direkt till arbetsmarknaden. Elever 
på vissa introduktionsprogram kan från början ha som mål att bli 
förberedd för arbetsmarknaden, men det saknas gemensamma studie-
vägar för att tydliggöra detta. Att skapa tydliga studievägar som för-
bereder elever på introduktionsprogram för delar av arbetsmarknaden 
som deras kompetenser matchas mot, kan därmed ses som ett viktigt 
led i arbetet för att stärka gymnasieskolans bidrag till kompetens-
försörjningen. För samhällets del skulle detta innebära ett bättre till-
varatagande av fler unga vuxnas arbetskraft. För ungdomarnas del 
kan en sådan utveckling innebära större möjligheter till egen för-
sörjning.  

5.1.1 Yrkesutbildning på introduktionsprogram 

I samband med den senaste reformen av gymnasieskolan (Gy11) 
infördes skärpta behörighetskrav. Från att ha varit behörig till ett 
nationellt program med tre godkända betyg, matematik, svenska och 
engelska, krävdes godkända betyg i dessa tre ämnen samt ytterligare 
fem ämnen för att få tillträde till yrkesprogrammen. Det individuella 
programmet avskaffades och ersattes av fem introduktionsprogram 
med olika syften: individuellt alternativ, preparandutbildning, pro-
graminriktat individuellt val, språkintroduktion och yrkesintroduk-
tion. Bakgrunden till denna förändring var att elever med låga merit-
värden bedömdes vara dåligt förberedda för studier på nationella 
program och att de i högre utsträckning avbröt utbildningen i för-
tid.10 Det hade också sin bakgrund i ett identifierat behov av att höja 
kvaliteten på yrkesprogrammen.11 Förändringen syftade till att ele-
ver som inte var tillräckligt förberedda skulle inleda sin utbildning 
på ett introduktionsprogram i stället för att gå direkt in på ett natio-
nellt program och där riskera att misslyckas med att tillgodogöra sig 
och slutföra utbildningen.12 Det tidigare individuella programmets 
ramar bedömdes vara för vida, vilket medförde en otydlighet. De nya 
introduktionsprogrammen fick syften som skulle skilja sig åt och 
tydliggöra riktningen på utfallet av utbildningen.  

Sedan 2019 finns fyra introduktionsprogram i gymnasieskolan, 
efter att preparandutbildningen tagits bort och tidigare program-

 
10 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.  
11 Prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. 
12 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 



Yrkespaket – en möjlig väg till arbete för vissa elever på introduktionsprogram SOU 2022:34  

170 

inriktat individuellt val ersatts av programinriktat val som numera 
även kan inriktas mot högskoleförberedande program. Yrkesintro-
duktion, som är ett av gymnasieskolans fyra introduktionsprogram, 
har ett tydligt syfte att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 
leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildning på individuellt 
alternativ kan också syfta till att elever ska gå vidare till arbetsmark-
naden, vid sidan av att förbereda elever för övergång till yrkesintro-
duktion eller annan fortsatt utbildning.13   

Eleverna på yrkesintroduktion utgör en heterogen grupp med 
olika förutsättningar och behov. Vissa elever kan bli behöriga till ett 
nationellt yrkesprogram efter relativt kort tid. Andra elever har yrkes-
introduktion som sin huvudsakliga gymnasieutbildning. Yrkesintro-
duktion kan ha varierande utformning och en mer eller mindre tydlig 
programstruktur. Utbildningen kan vara helt individuellt utformad 
eller gruppbaserad och sökbar.  

Utbildningen på yrkesintroduktion ska till största del innehålla 
yrkesutbildning, men den kan också innehålla grundskoleämnen så-
som svenska eller svenska som andraspråk. Nyanlända elever som 
går yrkesintroduktion behöver undervisning i svenska och ofta 
också studiehandledning på modersmålet. Utformning och organi-
sation av utbildningen på introduktionsprogrammen sätts av huvud-
mannen i en plan för utbildningen som tillsammans med elevens mål 
utgör underlag för utbildningens innehåll. Detta beskrivs närmare i 
kapitel 3. De lokala och individuella anpassningarna av yrkesintro-
duktion gör att utbildningens längd och innehåll skiljer sig åt. Hur 
lång tid det tar för eleven att genomföra sin utbildning eller hur 
omfattande den är beror på vilket mål eleven satt med sin utbildning 
och hur huvudmannen valt att organisera densamma. 

5.1.2 Riksdagens tillkännagivande om tvåårig yrkesskola 

Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att låta 
utreda inrättandet av en tvåårig yrkesskola.14 Av utredningens direk-
tiv framgår att en utgångspunkt ska tas i detta tillkännagivande när 
det gäller uppdraget att analysera användningen av och utvecklings-

 
13 17 kap. 3 § skollagen (2010:800). 
14 Riksdagens utbildningsutskott (2019). Gymnasieskolan. Betänkande 2018/19: UbU11.  

https://data.riksdagen.se/fil/D162F6F9-4F45-4721-B7E5-AE145B811FA3
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möjligheter för yrkespaket på introduktionsprogram. De nationella 
programmen i gymnasieskolan är alla treåriga i dag. Riksdagens 
motiv för att inrätta en tvåårig yrkesskola är att för de elever som 
inte kommer in på ett nationellt program bör det finnas en första väg 
in i ett yrke eller en brygga till fortsatta studier. Enligt tillkänna-
givandet ska yrkesskolan vara en del av det ordinarie utbildnings-
systemet, där utbildningen ska utformas i nära samverkan med 
näringslivet och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Ut-
bildningen ska hålla hög kvalitet och vara relevant för arbetsmark-
naden. Det blir därmed en väg för de ungdomar som snabbare vill ut 
i arbetslivet. 

Sammanfattningsvis finns det flera skäl att undersöka hur yrkes-
utbildning som riktar sig till elever som saknar behörighet till natio-
nella program kan struktureras för att tydligare utgöra en alternativ 
väg till arbete. Detta vittnar såväl riksdagens tillkännagivande om en 
tvåårig yrkesskola som regeringens intention med möjligheten att 
tillämpa yrkespaket på introduktionsprogram om.  

5.2 Yrkespaketens tillkomst 

I detta avsnitt ger vi en bakgrund till framtagandet av yrkespaket, 
vilka nationella yrkespaket som finns att tillgå och hur yrkespaketen 
kan användas på introduktionsprogram. Vi redogör också för de 
olika källor till information som utredningen använder sig av i denna 
del av uppdraget.  

5.2.1 Skolverkets uppdrag om yrkespaket 

Under 2016 fick Skolverket i uppdrag att utforma förslag till sam-
manhållna yrkesutbildningar som svarar mot de kompetenskrav som 
olika branscher ställer. Uppdraget ingick som en del i Uppdrag om 
förberedande åtgärder med anledning av förordningen om stats-
bidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Uppdraget i sin 
helhet handlade om att stödja och stimulera huvudmännens arbete 
med att införa regionalt yrkesvux.15 

 
15 Utbildningsdepartementet (2016). Uppdrag om förberedande åtgärder med anledning av 
förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. U2016/04619/GV. 
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Under våren 2017 gav regeringen Skolverket i uppdrag att i sitt 
arbete med att utforma förslag till sammanhållna yrkesutbildningar 
för komvux se till att studievägarna även kan tillämpas inom gym-
nasieskolans introduktionsprogram där så är lämpligt.16 Förslaget 
har sin bakgrund i den s.k. Migrationsöverenskommelsen som 2015 
träffades mellan regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet), 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.17   

I Skolverkets redovisning av uppdragen framkommer att det 
inom komvux sedan en lång tid tillbaka har anordnats yrkesutbild-
ningar som är sammansatta av ett antal nationella yrkesämnen och 
kurser. Utbildningarna har ofta tagits fram av huvudmän och externa 
utbildningssamordnare i samverkan med en lokal, regional eller 
nationell företrädare för ett yrkesområde. De sammanhållna yrkes-
utbildningarna, som senare kom att benämnas yrkespaket, är utfor-
made utifrån de kompetenskrav som olika branscher ställer. Tanken 
bakom framtagandet av nationella yrkespaket var att standardisera 
och kvalitetssäkra en bred flora av då befintliga sammanhållna yrke-
sutbildningar framtagna på lokal eller regional nivå. Yrkespaketen 
bedöms lämpliga i komvux, men kan användas för elever inom gym-
nasieskolans introduktionsprogram om en individuell bedömning 
visar att innehållet i ett yrkespaket passar en elev. Av Skolverkets 
redovisning framkommer att vissa branschrepresentanter anser att 
de nationella yrkespaketen inom deras egen bransch inte bör till-
lämpas på introduktionsprogram.18  

Skolverket lanserade de nationella yrkespaketen under 2018 och 
genomförde i samband med det olika implementeringsinsatser. För 
introduktionsprogrammens del handlade dessa om att myndigheten 
bjöd in till en serie konferenser som riktades till personal inom intro-
duktionsprogrammen, där bl.a. de nationella yrkespaketen presente-
rades. Skolverkets arbete med att ta fram nationella yrkespaket har 
fortsatt även efter redovisningen av uppdraget. Yrkespaketen tas fram 
i samråd med de nationella programråden och revideras vid behov.19  

 
16 Utbildningsdepartementet (2017). Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasie-
skolan. U2017/01930. 
17 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av-
flyktingkrisen/ (hämtad 2022-03-24) 
18 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stöd-
insatser under införande av regionalt yrkesvux. Dnr 2017:702. 
19 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stöd-
insatser under införande av regionalt yrkesvux. Dnr 2017:702. Exempel på kommande revider-
ingar framgår av tabell 5.1. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen/


SOU 2022:34  Yrkespaket – en möjlig väg till arbete för vissa elever på introduktionsprogram 

173 

Uppdrag om yrkespaket för komvux som särskild utbildning 

Skolverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att i samråd med 
de nationella programråden ta fram sammanhållna yrkesutbildningar 
som kan användas inom komvux som särskild utbildning på gym-
nasial nivå.20 I likhet med tidigare uppdrag om yrkespaket skulle även 
dessa svara mot de kompetenskrav som olika branscher ställer och 
utformas så att de kan fungera som påbyggbara utbildningspaket. I 
uppdraget ingick också att utreda om de yrkespaket inom gymnasial 
yrkesutbildning som Skolverket tidigare tagit fram kan lämpa sig för 
målgruppen för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, 
antingen i befintligt utförande eller med vissa justeringar när det 
gäller innehåll. Skolverket skulle också överväga om det fanns behov 
av yrkespaket som kan användas inom gymnasiesärskolan. 

Skolverket föreslog inom ramen för uppdraget nio yrkespaket 
omfattande 300 till 500 gymnasiesärskolepoäng. Utöver paketen 
togs det även fram en lista bestående av kurser, vars innehåll anses 
vara viktigt som ett komplement till yrkeskunskaperna. Yrkespake-
ten kan också kompletteras med andra kurser på grundläggande eller 
gymnasial nivå.  

Det framkommer i Skolverkets redovisning av uppdraget att det 
råder ett samförstånd bland branschföreträdare, myndigheter och 
organisationer om att det är viktigt att fler individer som läst i gym-
nasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning ska komma ut i 
lönearbete. Det är dock tydligt att det finns vissa hinder för att de 
föreslagna yrkespaketen ska vara lösningen. Det finns bl.a. begränsade 
möjligheter till studiefinansiering för dem som önskar studera i kom-
vux som särskild utbildning. Myndigheters regelverk för ersätt-
ningar och det faktum att olika regelverk kolliderar kan hindra dessa 
elever att studera. Denna problematik lyftes även av Komvuxutred-
ningen, som gjorde bedömningen att målgruppen bör säkerställas 
ekonomiska förutsättningar för att studera i syfte att stärka sin ställ-
ning på arbetsmarknaden. Utredningen lyfte fram att det borde vara 
möjligt för individer att behålla ersättning genom socialförsäkringen 
eller liknande vid studier såväl som vid sysselsättning inom daglig 
verksamhet.21 Andra hinder är att arbetsgivare inte ser vinster med 
att anställa någon ur denna målgrupp och att konkurrensen är hård 

 
20 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk (regeringsbeslut 2019-12-19). 
21 SOU 2018:71 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, s. 130. 
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om de arbeten som inte kräver en gymnasieexamen. Det finns också 
en rädsla hos arbetsgivare för hur dessa elever ska bemötas och en 
okunskap om vilket stöd de behöver.  

Skolverkets bedömning är att gymnasiesärskolans befintliga struk-
tur, utifrån gällande bestämmelser, inte medger yrkespaket inom skol-
formen. Elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp, men som 
valt en utbildning inom gymnasieskolans introduktionsprogram, kan 
däremot ges möjlighet att läsa de nationella yrkespaketen som är fram-
tagna för komvux och som kan användas inom introduktionspro-
grammen.  

5.2.2 De nationella yrkespaketen tas fram i samverkan 
med de nationella programråden 

Skolverket ansvarar för att tillsammans med olika branschkunniga 
personer och de nationella programråden ta fram och förvalta de 
nationella yrkespaketen. För varje yrkesprogram och för påbygg-
nadsutbildningen gymnasieingenjör22 i gymnasieskolan finns det ett 
nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gym-
nasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska 
motsvara arbetsmarknadens behov.  

Skolverket beskriver på sin webbsida arbetet i de nationella pro-
gramråden på följande sätt.23 De 13 nationella programråden disku-
terar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesut-
bildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux24. 
Det kan t.ex. handla om analyser av utbildningar utifrån arbetsmark-
nadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll eller utformning av 
stöd av olika slag riktat mot handledare eller lärare. Skolverket an-
vänder synpunkter och förslag från de nationella programråden som 
underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.25 

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur 
nominerats av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, 
branscher och myndigheter. De är representanter från arbetslivet 

 
22 Elever som har läst gymnasieskolans teknikprogram har möjlighet att välja påbyggnads-
utbildning gymnasieingenjör genom att läsa ett fjärde år.  
23 https://www.skolverket.se/om-oss/organisation/nationella-programrad-for-
yrkesutbildning-pa-gymnasial-niva (hämtad 2022-03-24) 
24 Inkl. komvux som särskild utbildning. 
25 Som exempel på hur de nationella programråden involveras kan nämnas det nu pågående 
arbetet med ämnesutformning av gymnasial utbildning, där även de nationella yrkespaketens 
innehåll ingår. 

https://www.skolverket.se/om-oss/organisation/nationella-programrad-for-yrkesutbildning-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation/nationella-programrad-for-yrkesutbildning-pa-gymnasial-niva
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med kunskap om programmens yrkesområden, t.ex. som ansvariga 
för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor. 

Programrådens arbete regleras i Skolverkets instruktion. Där 
framgår att myndigheten ska ansvara för de nationella programråden 
för gymnasial yrkesutbildning.26 Det finns också reglerat i gymnasie-
förordningen att de nationella programråden ska höras när det gäller 
ansökan om avvikelser för de nationella yrkesprogrammen.27 

För att de nationella yrkespaketen ska utformas utifrån aktuella 
krav för anställning har Skolverket genomfört samråd med de natio-
nella programråden och dialogmöten med andra aktörer på arbets-
marknaden. De nationella programråden har fått ta ställning till för-
slag som tagits fram baserat på då redan befintliga och vanligt före-
kommande yrkespaket. Dessutom har de nationella programråden 
för varje yrkesprogram fått utforma egna förslag på yrkespaket. 
Avsikten var att få fram ett mer enhetligt utbud som kan rekom-
menderas på nationell nivå.28 

5.2.3 Vad är yrkespaket? 

Yrkespaketen består av en kombination av kurser på gymnasial nivå 
som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för 
att kunna anställa personer inom ett specifikt yrke eller yrkesom-
råde.29 Kurserna som yrkespaketen bygger på är desamma som 
erbjuds inom ramen för ett nationellt yrkesprogram. Den stora skill-
naden mellan ett yrkesprogram i gymnasieskolan och ett yrkespaket 
är att yrkesprogrammen har en given programstruktur.30 Ett natio-
nellt yrkesprogram ger därmed en bredare och mer omfattande 
utbildning. Ett nationellt yrkespaket ska kunna erbjudas i hela landet 
och en person som väljer att gå ett nationellt yrkespaket ska vara 
trygg i att utbildningens innehåll motsvarar kraven för anställning.  

26 10 § förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. 
27 5 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).  
28 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stöd-
insatser under införande av regionalt yrkesvux. Dnr 2017:702. 
29 Enligt 4 kap. 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning är en sammanhållen yrkes-
utbildning en kombination av nationella kurser i yrkesämnen som är relevanta för ett yrkes-
område.  
30 Med programstruktur avses en reglering av innehållet för varje nationellt program, där ett 
visst utrymme viks åt kurser i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, 
inriktning, programfördjupning samt gymnasiearbetet.  
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Yrkespaketen presenteras som förslag till huvudmännen för yrkes-
utbildning, vilka kan välja om och hur de ska använda paketen. Utbild-
ningarna ska förbereda eleverna för arbetsmarknaden och möjliggöra 
en snabbare väg ut i arbete för de elever som inte främst vill inrikta 
studierna mot ett nationellt program eller andra studier. Yrkes-
paketen är således kortare utbildningar som i sig inte leder till en 
yrkesexamen.31 De nationella yrkespaketen kan användas inom gym-
nasieskolans introduktionsprogram och komvux. Avsikten är även 
att de ska kunna fungera som påbyggbara utbildningar som stegvis 
kan leda till en examen. Syftet med yrkespaketen är således dels att 
lägga en grund för anställning, dels en grund för fortsatta studier. De 
nationella yrkespaketen finns beskrivna på Skolverkets webbplats. 
I tabell 5.1 presenteras samtliga nationella yrkespaket som för när-
varande finns tillgängliga. 

31 SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg, s. 209.  



Tabell 5.1 Förteckning över samtliga nationella yrkespaket för användning inom komvux på gymnasial nivå och på introduktionsprogram 

Barn och 
fritid 

Bygg och 
anläggning 

El och energi Fordon och 
transport 

Handel och 
administration2 

Hantverk Hotell och 
turism 

Industriteknik Naturbruk Restaurang 
och livsmedel 

VVS och 
fastighet 

Vård och 
omsorg 

Övriga 

Barnskötare – 
Elevassistent 
Bas, 900 p 

Anläggnings-
förare, 1 200 p 

Elektriker, 
1 400 p 

Yrkesförare 
persontran-
sport, 500 p1 

Administratör, 
400 p3  

Frisöraspirant, 
1 500 p 

Aktiviteter och 
upplevelser, 
1 400 p 

Industriteknik 
grund 700 p  

Djurskötare i 
mjölkproduk-
tion 600 p 

Kock,  
1 400 p 

Ventilations-
montering Bas, 
700 p 

Vårdbiträde, 
800 p 

Film- och TV-
arbetare, 
900 p 

Påbyggnads-
paket 
Barnskötare, 
400 p 

Beläggnings-
arbetare, 
900 p  

Larm- och 
säkerhets-
teknik, 800 p 

Yrkesförare 
godstransport 
1, 600 p1 

Ekonomi- och 
redovisnings-
assistent, 
700 p3  

Floristaspirant 
1 500 p 

Bokning, 
1 200 p 

Påbyggnad 
CNC, 600 p 

Skötsel av 
utemiljöer, 
600 p  

Servitör, 
1 400 p 

Påbyggnad 
Ventilation, 
700 p 

Under-
sköterska 
1 500 p 

Påbyggnads-
paket 
Elevassistent, 
400 p 

Bergarbetare, 
1 200 p 

Elektronik-
tekniker Bas, 
600 p 

Yrkesförare 
godstransport 
2, 800 p1 

Säljstöd före-
tagsförsäljnin
g 800 p3  

Barberare, 
1 500 p4  

Bokning och 
försäljning, 
1 200 p 

Påbyggnad 
Underhåll, 
500 p 

Bagare och 
konditor, 
1 400 p 

Sprinklermontör 
400 p 

Aktivitets-
ledare fritids-
hem, 500 p 

Betongarbetare 
1 100 p 

Elektrotekniker 
Påbyggnad, 
600 p 

Personbils-
mekaniker, 
1 300 p 

HR-assistent, 
700 p3  

Gästvärd, 
500 p 

Påbyggnad 
Svets, 500 p 

Charkuteri-
arbetare/ 
Charkuterist, 
1 000–1 500 p 

Fastighet Bas, 
800 p 

Idrotts- och 
fritids-
anläggning, 
800 p 

Glastekniker, 
1 200 p 

Nätverks-
tekniker, 800 p 

Lastbils-
mekaniker, 
1 400 p 

Inköps-
assistent 
500 p3  

Gästvärd – 
försäljning/ 
guest rela-
tions/event-
värd, 900 p 

Påbyggnad 
Sågverk, 400 p 

Styckare/ 
Styckare med 
inriktning mot 
slakt, 1 000–
1 400 p 

Påbyggnad 
Fastighetsvärd 
500 p 

Bad- och fri-
tidsanlägg-
ning, 800 p 

Golvläggare, 
1 100 p 

Maskin-
mekaniker, 
1 400 p 

Assistent 
marknadsföring 
700 p3  

Konferensvärd, 
1 200 p 

Påbyggnad, 
Grafisk pro-
duktion, 400 p 

Påbyggnad 
Fastighets-
skötare, 500 p 

Håltagare, 
1 000 p 

Reservdels-
specialist – 
lätta fordon, 
1 100 p 

Kundvärd 
reception, 
400 p3  

Receptionist, 
1 200 p 

Påbyggnad 
Industriell 
träbyggnad, 
400 p 

Påbyggnad 
Fastighets-
tekniker, 600 p 
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Barn och 
fritid 

Bygg och 
anläggning 

El och energi Fordon och 
transport 

Handel och 
administration2 

Hantverk Hotell och 
turism 

Industriteknik Naturbruk Restaurang 
och livsmedel 

VVS och 
fastighet 

Vård och 
omsorg 

Övriga 

Murare, 
1 000 p 

Reservdels-
specialist –
tunga fordon, 
1 100 p 

Administration 
bas, 500 p4  

Hotell Bas – 
Våningsservice 
700 p 

Påbyggnad 
Träindustri-
teknik, 300 p 

VVS-isolerare 
Bas, 400 p 

Målare, 
1 000 p 

Administration 
påbyggnad 
mot ekonomi 
och redo-
visning, 400 p4  

Påbyggnad 
Låssmed, 
700 p 

Påbyggnad 
VVS-isolerare, 
400 p 

Plattsättare, 
1 200 p 

Administration 
påbyggnad 
mot HR, 400 p4  

Påbyggnad 
Isoleringsplåt-
slagare, 200 p 

Plåtslagare,  
1 000 p 

Administration 
påbyggnad 
mot inköp, 
400 p4  

Stenmontör, 
1 200 p 

Administration 
påbyggnad 
mot mark-
nadsföring 
400 p4  

Ställnings-
byggare, 
1 200 p 

Handel bas, 
500 p4  

Takmontör, 
1 200 p 

Handel, 
påbyggnad 
mot butiks-
säljare, 400 p4  

Yrkespaket – en m
öjlig väg till arbete för vissa elever på introduktionsprogram

 
S

O
U

 2
0

2
2

:3
4

 

1
7
8

 



Barn och 
fritid 

Bygg och 
anläggning 

El och energi Fordon och 
transport 

Handel och 
administration2 

Hantverk Hotell och 
turism 

Industriteknik Naturbruk Restaurang 
och livsmedel 

VVS och 
fastighet 

Vård och 
omsorg 

Övriga 

Träarbetare, 
1 000 p 

Handel, 
påbyggnad 
mot säljstöd 
och företags-
försäljning, 
400 p4  

Undertaks-
montör, 
1 200 p 

Handel, 
påbyggnad 
mot lager och 
logistik, 400 p4  

Väg- och 
anläggnings-
arbetare, 
1 100 p 

Källa: Skolverket. (Informationen hämtad på www.skolverket.se 2022-05-03.)   
1 De nationella yrkespaketen för yrkesförare kan inte användas för gymnasieskolans introduktionsprogram.  
2 Handels- och administrationsprogrammet blir fr.o.m. den 1 juli 2022 försäljnings- och serviceprogrammet. 
3 Yrkespaketet gäller t.o.m. juni 2022. 
4 Yrkespaketet gäller fr.o.m. juli 2022.  
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Som framgår av tabell 5.1 finns det drygt 80 nationella yrkespaket, 
som är möjliga att erbjuda elever inom komvux och introduktions-
programmen. Yrkespaketen består av ett varierande antal kurser. 
Kursernas längd skiljer sig åt och motsvarar också olika nivåer av 
yrkeskompetens, även om kurserna formellt motsvarar gymnasial 
nivå. Vissa kurser har således grundläggande karaktär medan andra 
har påbyggnadskaraktär. Varje yrkespaket knyter an till ett yrkes-
område, ibland motsvarande en yrkesutgång. Ett yrkespaket består 
av en sammansättning av kurser på gymnasial nivå om totalt 300–
1 500 poäng, att jämföra med 2 500 poäng som en utbildning på ett 
nationellt yrkesprogram omfattar.  

Hur många yrkespaket som finns knutna till respektive yrkes-
program skiljer sig åt. Detta kan ha sin förklaring i att bransch-
representanter, som tillsammans med Skolverket arbetat fram yrkes-
paketen, gjort olika bedömningar om behovet av och möjligheten 
med yrkespaket som ett komplement till andra yrkesutbildningar. 
Störst antal yrkespaket finns knutna till bygg- och anläggningspro-
grammet, 17 paket, och minst antal till naturbruk respektive vård 
och omsorg som har två yrkespaket vardera.    

Reglering av yrkespaket 

För introduktionsprogrammens del saknas helt reglering av yrkes-
paketen. I förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) finns däremot sammanhållen 
yrkesutbildning definierad som ”kombinationer av nationella kurser 
i ämnen som är relevanta för ett yrkesområde”.1 Bestämmelser om 
utdrag ur betygskatalogen och om en bilaga till utdraget för den som 
har genomgått en sammanhållen yrkesutbildning finns i förord-
ningen om vuxenutbildning.2 Av bilagan ska det framgå vilket eller 
vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är 
avsedd för. Regeringen har i enlighet med Utredningen om planering 
och dimensionering av komvux och gymnasieskola lagt förslag som 
gör att sammanhållna yrkesutbildningar i komvux kommer att få 

1 4 § förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
2 4 kap. 12 § förordning om (2011:1108) vuxenutbildning.  
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utökad betydelse och därför behöver definieras i skollagen samt att 
minsta omfattning av apl på dessa utbildningar ska föreskrivas.3 

Varje nationellt yrkespaket tilldelas en kod som beskriver om 
yrkespaketet är framtaget nationellt eller regionalt. Koden talar 
också om från vilket program inom gymnasieskolan alla eller majo-
riteten av kurserna i yrkespaketet är hämtade. Koden för paketen 
visar att eleven läser kurser i en sammanhållen yrkesutbildning. 
Yrkespaketen och koderna presenteras på Skolverkets webb.4 Skol-
verket samlar in uppgifter om yrkespaketskoder för kursdeltagare i 
komvux i avsikt att framställa statistik.5 Motsvarande insamling görs 
inte för gymnasieskolans elever.  

Användning av nationella yrkespaket på gymnasieskolans 
introduktionsprogram  

Yrkespaket på gymnasieskolans introduktionsprogram anses av Skol-
verket som mest lämpligt att erbjuda inom ramen för yrkesintroduk-
tion.6 Det bekräftas också att det är där utbildningen i huvudsak 
erbjuds i den uppföljning av yrkespaketens användning inom gym-
nasieskolan som Skolverket genomfört.7 

Skolverket lyfter i sin redovisning av uppdraget om yrkespaket 
att det vid tillämpning av yrkespaket inom introduktionsprogram är 
viktigt att beakta gymnasieskolans tredelade uppdrag. Det innebär 
att förbereda för fortsatta studier och yrkesliv, att förbereda för 
aktivt deltagande i samhällslivet samt främja harmonisk utveckling till 
ansvarskännande människor. Introduktionsprogrammen har med 
anledning av detta ett bredare uppdrag än att förbereda för en anställ-
ning och yrkesintroduktion måste organiseras så att detta uppdrag 
tillgodoses. Det framkommer även i redovisningen att en individuell 
bedömning bör göras för att avgöra om innehållet i ett yrkespaket är 
lämpligt för att förbereda en viss elev för etablering på arbets-

 
3 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning s. 596; Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kom-
petensförsörjning. Riksdagen ska i juni 2022 ta ställning till detta förslag. 
4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-
utbildning/administrera-utbildning/skolverkets-koder-vid-dokumentation-av-utbildning 
(hämtad 2022-03-24) 
5 SKOLFS 2011:142 Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom 
skolväsendet m.m., bilaga 12. 
6 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stöd-
insatser under införande av regionalt yrkesvux. Dnr 2017:702. 
7 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/skolverkets-koder-vid-dokumentation-av-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/skolverkets-koder-vid-dokumentation-av-utbildning
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marknaden. Vid en sådan bedömning bör elevens motivation och 
förutsättningar för att klara av arbetsplatsförlagt lärande (apl) tas i 
beaktande.8  

För introduktionsprogrammen kan yrkespaketen kombineras 
med grundskoleämnen eller andra gymnasiala kurser utifrån indivi-
dens behov och mål. Yrkespaketet kan exempelvis kombineras med 
grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program 
eller kombineras med andra kurser som förbereder eleven för arbets-
marknaden.  

Lokala eller regionala yrkespaket   

Det är frivilligt för skolor och huvudmän att erbjuda yrkespaket. Det 
är således möjligt för huvudmän att komplettera eller reducera 
yrkespaketen med kurser och anpassa dem efter förutsättningarna 
på den lokala arbetsmarknaden, elevernas förutsättningar och sko-
lans organisation och resurser. Vissa huvudmän erbjuder i dag yrkes-
paket som är anpassade efter samverkan med det lokala arbetslivet. 
Sådana yrkespaket kallas för lokala eller regionala yrkespaket. Dessa 
kan skilja sig från den nationellt angivna standarden vad gäller kurs-
innehåll. De nationella yrkespaketen kan här fungera som en viktig 
referenspunkt för skolor som vill erbjuda lokala yrkespaket.9 

Skolverket hade under åren 2013–2016 ett uppdrag som handlade 
om att genomföra insatser för att utveckla kvaliteten inom introduk-
tionsprogrammet yrkesintroduktion. I arbetet framkom att yrkes-
introduktion många gånger utformades som en samlad (eller samman-
hållen) yrkesutbildning av varierande längd i syfte att göra eleven 
anställningsbar eller för att förbereda för övergång till fortsatta stu-
dier inom vuxenutbildningen. Innehållet i utbildningen utformades 
likt yrkespaket mot ett visst yrkesområde eller yrkesprogram och 
hade i vissa fall arbetats fram tillsammans med arbetslivsrepresen-
tanter. I uppdraget tog Skolverket fram stöd till huvudmännen för 
utformning av yrkesintroduktion baserat på de erfarenheter som 
gjordes.10 

 
8 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stöd-
insatser under införande av regionalt yrkesvux. Dnr 2017:702. 
9 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
10 Skolverket (2016). Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkes-
introduktion. Dnr 2015:242.; Skolverket (2017). Yrkesintroduktion av varierande längd. Model-
ler för att organisera utbildningen.  
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5.2.4 Utredningens huvudsakliga källor till information  

Eftersom möjligheten att erbjuda de nationella yrkespaketen på 
introduktionsprogrammen endast funnits i några år finns det relativt 
lite underlag som beskriver den faktiska användningen och resultat 
av tillämpningen. Avsaknaden av en nationell insamling av uppgifter 
som rör yrkespaket i gymnasieskolan leder också till att kunskapen 
om utbildningarna är begränsad. I detta avsnitt redogör utredningen 
för den information som, utöver tidigare nämnd redovisning av 
Skolverkets regeringsuppdrag, finns sammanställd och som ligger 
till grund för utredningens beskrivning och analys av yrkespaketens 
användning och möjliga utveckling. 

Skolverkets studie Yrkespaket i gymnasieskolan  

Syftet med Skolverkets studie var att undersöka förekomsten av yrkes-
paket på introduktionsprogrammen och hur utbildningarna organi-
seras i praktiken.11 I undersökningen valde Skolverket att fokusera på 
användningen av yrkespaket på yrkesintroduktion. En orsak till detta 
val var att myndigheten tidigare bedömt att det är särskilt lämpligt att 
tillämpa yrkespaket på yrkesintroduktion. En annan orsak var att resul-
tat från förintervjuer gett tydliga indikationer på att det är på yrkes-
introduktion som yrkespaket erbjuds i praktiken. Resultaten speglar 
därmed inte eventuell förekomst på andra introduktionsprogram, även 
om det är teoretiskt möjligt att använda yrkespaket även där.  

Undersökningen, som genomfördes hösten 2020, bygger bl.a. på 
en enkät riktad till samtliga 476 skolenheter som läsåret 2019/20 er-
bjöd yrkesintroduktion. I enkäten undersöktes främst hur vanligt 
det är att skolor erbjuder nationella och lokala yrkespaket. I under-
sökningen genomfördes också 13 intervjuer, huvudsakligen med rek-
torer som företräder yrkesintroduktion.    

 
11 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
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Utredningens samråd med huvudmän, branscher och andra 
intressenter 

Utredningen har haft samråd med representanter för ett hundratal 
huvudmän. Den geografiska spridningen är god och täcker in stora 
delar av Sverige samt olika typer av huvudmän. Syftet med dessa sam-
råd har varit att få en bild av hur vanligt förekommande yrkespaketen 
är, hur de används inom introduktionsprogrammen och om de upp-
levs som ändamålsenliga. Huvudmännen har också fått frågor som 
handlar om behov av utveckling av yrkespaket eller om de ser behov 
av andra åtgärder för att elever ska nå målen med sin utbildning. 

Utredningen har även lyssnat in företrädare för branscher och 
arbetsmarknadens parter, t.ex. Svenskt Näringsliv och LO, båda med 
medlemsorganisationer, samt SKR. Ledamöter i de nationella pro-
gramråden för gymnasial yrkesutbildning har getts möjlighet att 
svara på en enkät om tillämpning av yrkespaket på introduktions-
program. Utredningen har också tagit del av synpunkter från Skol-
verkets råd för introduktionsprogrammen. 

Studie om yrkespaket bland skolor, elever och arbetsgivare 

Utredningen har låtit genomföra en intervjustudie med ett strate-
giskt urval av gymnasieskolor, arbetsgivare och elever som handlar 
om deras erfarenheter av yrkespaket. Syftet med studien var att få en 
fördjupad bild av hur gymnasieskolor använder yrkespaket och hur 
skolor, arbetsgivare och elever ser på ändamålsenligheten för syste-
met med yrkespaket. Studien har också syftat till att samla in syn-
punkter på hur yrkespaketen kan förbättras. Följande övergripande 
frågeställningar har legat till grund för studien:  

• Hur ser användningen av yrkespaket i gymnasieskolan ut och vad 
påverkar skolors användning av paketen?  

• Hur uppfattar skolor, arbetsgivare och elever yrkespaketens ända-
målsenlighet i förhållande till syftet med paketen?  

• Hur ser skolor, arbetsgivare och elever att yrkespaketen skulle 
kunna förbättras för att ytterligare stärka elevers chanser till 
etablering på arbetsmarknaden? 
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Totalt har 29 personer intervjuats inom ramen för studien. Företrä-
darna för skolorna är antingen rektorer, biträdande rektorer med 
ansvar för introduktionsprogram, samordnande lärare för yrkesintro-
duktion eller studie- och yrkesvägledare. Företrädarna för arbets-
givarna är alla ledare med inblick i arbetsplatsens mottagande av elever 
för arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik. I studien görs ingen 
åtskillnad på innebörden av apl eller praktik, även om det i bestäm-
melserna är olika metoder för utbildning på en arbetsplats.  

I urvalet av skolorna eftersträvades en variation vad gäller huvud-
mannaskap, vilken del av landet som skolan ligger i och typen av 
lägeskommun enligt SKR:s kommungruppsindelning. Både skolor 
som erbjuder yrkespaket och skolor som inte erbjuder yrkespaket 
valdes ut. Arbetsgivarna i studien rekryterades i samband med inter-
vjuerna med skolorna. Skolorna ombads att förmedla uppgifter till 
arbetsgivare som tar eller har tagit emot elever från skolornas yrkes-
paket. Även eleverna i studien rekryterades i samband med inter-
vjuerna med skolorna. Skolorna ombads att undersöka om det fanns 
elever som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Mer 
om studiens genomförande går att läsa i bilaga 3.  

Studiens resultat gäller de skolor, arbetsgivare och elever som 
ingått i studien. Resultaten är inte representativa för skolor, arbets-
givare och elever i allmänhet. Samstämmigheten i de intervjuades 
resonemang i kombination med att urvalet är gjort för att inkludera 
skolor, arbetsgivare och elever med olika egenskaper, pekar dock på 
att studien fångar viktiga sätt att se på systemet med yrkespaket 
bland såväl skolor, arbetsgivare som elever. Inledningsvis övervägde 
utredningen att genomföra en kvantitativ kartläggning av yrkes-
paketens användning på introduktionsprogram. Utredningen be-
dömde dock att det för uppdragets syfte var mer ändamålsenligt att 
genomföra en kvalitativ studie. Detta för att närmare kunna proble-
matisera hur yrkespaketen används och hur denna användning kan 
utvecklas.   

Andra källor till information om yrkespaket 

Utöver ovanstående källor har utredningen också inhämtat informa-
tion om yrkespaketens användning och möjliga roll i utbildnings-
systemet i andra rapporter från Skolverket som rör yrkesutbildning 
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på introduktionsprogram, en avhandling från Malmö universitet12 samt 
OECD:s granskning av svensk yrkesutbildning13. Slutligen finns, som 
nämnts, även resonemang om yrkespaket i betänkandet Gemensamt 
ansvar från Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola.14  

5.3 Hur används yrkespaket 
för introduktionsprogram?  

I detta avsnitt beskrivs hur yrkespaket används på introduktions-
program i dag. De frågor som besvaras är bl.a. vilka paket som er-
bjuds, hur de erbjuds, vilka elever som får ta del av utbildningarna 
och vad utbildningarna leder till.  

5.3.1 Yrkespaket erbjuds på yrkesintroduktion 

Förslagen om de nationella yrkespaketen utgjorde ett initiativ för att 
underlätta övergången till arbetsmarknaden. Som framkommit tidi-
gare i kapitlet har såväl regeringen som Skolverket tidigare bedömt 
att yrkesintroduktion är ett särskilt lämpligt introduktionsprogram 
att tillämpa yrkespaket inom. Detta eftersom yrkesintroduktion har 
yrkesutbildning som sitt huvudsakliga syfte och eftersom program-
met kan utformas för en grupp elever.15 

I Skolverkets studie om yrkespaket genomfördes intervjuer med 
rektorer för introduktionsprogram. Dessa rektorer bekräftade att 
det är på yrkesintroduktion som yrkespaketen i praktiken organise-
ras. I vissa fall finns en mycket tydlig anknytning till ett yrkespro-
gram och eleverna studerar valda kurser tillsammans med eleverna på 
yrkesprogrammet. Av enkäten i samma studie framgår också att av 
drygt 9 000 elever registrerade på yrkesintroduktion läsåret 2019/20 
läste en klar majoritet, cirka 8 000 elever, med inriktning mot ett 
yrkesprogram.  

Även i den studie som utredningen låtit genomföra framkommer 
att yrkespaket i huvudsak tillämpas på yrkesintroduktion. Det fram-

 
12 Kvist, M. (2020). Varken resurs eller problem. Doktorsavhandling, Malmö universitet. 
13 OECD (2019). Vocational education and training in Sweden.  
14 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar, bedömning 6.9.2. 
15 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stöd-
insatser under införande av regionalt yrkesvux. Dnr 2017:702. 
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kommer också i utredningens studie att yrkespaketen för de flesta 
elever är en väg till etablering på arbetsmarknaden snarare än en väg 
till att nå yrkesexamen. Det överordnade skälet till att skolorna i stu-
dien börjat använda yrkespaket är att de vill undvika att yrkesintro-
duktion ska bli en återvändsgränd för elever där de varken når 
behörighet till nationella program eller får med sig en utbildning som 
leder till arbete. Ett par av skolorna redogör för att de redan innan 
de nationella yrkespaketen lanserades hade ett motsvarande arbets-
sätt för elever på yrkesintroduktion. På dessa skolor har de natio-
nella yrkespaketen uppfattats som en bekräftelse på att redan etable-
rade upplägg varit bra.  

5.3.2 Två vägar in till yrkespaket  

Det framkommer i den studie som utredningen genomfört och i den 
uppföljning som Skolverket gjort att det finns två huvudsakliga 
vägar in till ett yrkespaket. Den ena varianten är att skolor erbjuder 
yrkespaket som en sökbar studieväg redan i gymnasievalet för elever 
i årskurs 9. På motsvarande sätt som för andra utbildningar kan 
eleverna då söka yrkesintroduktion med ett angivet yrkespaket. Om 
det blir konkurrens om platser erbjuds de elever som har högst merit-
värde plats. Modellen används vid några av skolorna i utredningens 
studie. Inför valet av yrkesintroduktion med yrkespaket tillägnar 
eleven sig information på samma sätt som för andra utbildningar, 
exempelvis via skolvalsajter, samtal med studie- och yrkesvägledare i 
grundskolan, gymnasiemässor och besök vid öppet hus som gymna-
sieskolor anordnar. Så här beskriver en skolföreträdare erbjudandet 
av yrkespaket: 

Yrkespaketen här är sökbara för eleverna, det är meritvärden som avgör. 
Yrkespaket får inte erbjudas elever som ska gå språkintroduktion hos 
oss. Vi har sagt att man ska nått nivå 2 i Bygga svenska för att komma i 
fråga för yrkespaket. Lärarna i SVA [svenska som andraspråk] i grund-
skolan får göra en bedömning som vi använder. Informationen om yrkes-
paketen ges vid niornas besöksdag, då niorna kommer till gymnasie-
skolan. Det är ett informationstillfälle då vi har öppet hus och det finns 
material att ta med hem och läsa. Grundskolesyvarna [studie- och yrkes-
vägledare i grundskolan] har också koll på yrkespaketen, och informerar 
en del om dem. Eleverna kan välja yrkespaket i första eller andra gym-
nasievalet. Vi såg sist att det var betydligt fler som sökte i andra valet. 
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Tror många syvare väntar med att informera om yrkespaket. (Skol-
företrädare). 

Den andra vägen in är att skolor erbjuder yrkespaket till elever som 
redan är inskrivna i gymnasieskolan. Detta är den dominerande 
modellen bland skolorna i utredningens studie. Erbjudandet om att 
gå ett yrkespaket bottnar då som regel i att skolan vid uppföljning 
av elevernas studieresultat bedömer att eleverna riskerar att inte nå 
behörighet till nationella program. Yrkespaket ses av skolorna som 
en åtgärd för att försöka få eleven att ändå genomföra en yrkesut-
bildning som kan ge möjlighet och motivation att gå vidare till arbete 
efter skolan.  

Vi har inte haft direktsök till våra yrkespaket. Vi löser yrkespaket för 
enskilda. Vi stänger inte dörren för nån elev och har helt flexibla starter. 
(Skolföreträdare)  

Vi lanserar tanken om yrkespaket strax efter att eleverna börjar på 
yrkesintro. Alla får information om hur det funkar. Sedan får eleven och 
vårdnadshavaren fundera och ta beslut. Det beror på vilket mål som 
eleverna har med sin gymnasieutbildning. Alla som vill ha yrkespaket 
får det hos oss. Det som ofta talar för enligt eleverna är att man studerar 
mot anställningsbarhet. Detta blir en individuell lösning, där paket kan 
vara en väg. (Skolföreträdare)  

Flexibla starter eller vid läsårets början 

Graden av flexibilitet vad gäller när en elev kan få börja ett yrkes-
paket varierar bland skolorna i utredningens studie. På somliga sko-
lor kan eleverna påbörja yrkespaket löpande under utbildningen. På 
andra skolor är det endast möjligt att starta vid början av läsåret. 
Flexibilitet i starten tycks delvis hänga samman med vilken väg in i 
yrkespaket som skolan erbjuder – som valbar studieväg i det ordi-
narie gymnasievalet eller till elever som redan är inskrivna i gym-
nasieskolan. De mer flexibla starterna finns hos de skolor som erbju-
der yrkespaket till elever som redan är inskrivna. Två av skolorna ger 
exempelvis följande olika beskrivningar av flexibiliteten vad gäller att 
få starta ett yrkespaket:  

Hos oss kan man börja vid läsårsstart. Vi är inte så flexibla där. Där är 
vi alldeles för gröna. När vi får ruljangs på yrkespaketen kanske vi kan 
ha individuella starter. (Skolföreträdare) 
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Det finns möjlighet att komma in och ut i paketen löpande. Detta följer 
vi upp kontinuerligt i handlingsplansarbetet. Eleven kan också byta 
inriktning under utbildningen. (Skolföreträdare) 

Hur långt in i elevernas utbildning eleverna får erbjudande om yrkes-
paket varierar också. Det förekommer att eleverna erbjuds läsa yrkes-
paket efter första terminen. Det förekommer också att skolor erbju-
der yrkespaket först ett par år in i utbildningen. 

När skolans personal inleder en dialog med eleverna om yrkes-
paket som alternativ till att läsa för att nå behörighet blir det, enligt 
skolorna, inte sällan positivt mottaget av eleverna. Ofta kan eleverna 
dock behöva processa beslutet att ändra fokus från att sträva mot att 
nå behörighet till nationella program till att läsa mot ett specifikt 
yrke utanför ett nationellt program. En av eleverna i studien ger på 
följande sätt uttryck för att hen inte visste om att yrkespaket finns:  

Det är många som har stress över detta med att de inte kommer in på 
nationella program. Men jag visste inte att man kan läsa detta och för-
beredas för ett yrke. (Elev) 

Urval av yrkespaket  

I den enkät som Skolverket genomfört framgår att av de skolenheter 
som använder nationella yrkespaket är det flest som erbjuder natio-
nella yrkespaket mot vård och omsorg, där bl.a. yrkespaket mot vård-
biträde respektive undersköterska finns. Även nationella yrkespaket 
mot bygg och anläggning, restaurang och livsmedel samt barn och 
fritid är det ett flertal skolenheter som använder sig av. Det är, enligt 
Skolverket, få skolenheter som uppger att de använder sig av yrkes-
paket mot naturbruk, el och energi samt VVS och fastighet.16 

Vilka yrkespaket som eleverna erbjuds beror på hur skolan valt 
att arbeta med yrkespaketen. Vissa av skolorna i utredningens studie 
beskriver att de på förhand bestämt sig för att tillhandahålla ett antal 
yrkespaket. Ofta handlar det om att skolan valt sådana yrkespaket 
som ligger nära de nationella yrkesprogram som skolan redan erbju-
der. Det handlar då om att tillsammans med eleven utforska om 
något av de yrkespaket som ges kan vara intressant för eleven. Vid 
exempelvis en skola erbjuds eleverna en prova-på-period där eleven 

 
16 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
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får följa undervisningen på ett yrkespaket under ett antal veckor för 
att sedan ta ställning till om hen vill läsa det aktuella yrkespaketet.  

Andra skolor beskriver i stället att de anpassar erbjudandet om 
att läsa yrkespaket till varje enskild elevs situation. Skolorna som 
arbetar på det sättet beskriver att de tillsammans med eleven ser över 
intresset för olika yrken och vilka kurser som eleven redan läst. Ut-
ifrån det försöker skolan ordna utbildning enligt det yrkespaket som 
passar eleven bäst. Skolorna använder inte nödvändigtvis det ena 
eller andra arbetssättet. Det finns exempel på skolor som har ett 
antal yrkespaket som de erbjuder, men att de också försöker hitta 
individuella lösningar om inte något av de befintliga yrkespaketen 
passar eleven. 

Olika sätt att organisera undervisningen 

Bland skolorna i studien är det vanligaste att yrkespaketseleverna får 
undervisning i grupp tillsammans med elever som inte läser yrkes-
paket. Det finns exempel på att yrkespaketselever får undervisningen 
tillsammans med elever som läser nationella program inom motsva-
rande yrkesområde och därmed följer yrkesprogrammets struktur. 
Men det förekommer på enstaka skolor i studien klasser med enbart 
yrkespaketselever, där var och en har ett individuellt upplägg. Det 
finns också exempel på att yrkespaketselever får undervisning till-
sammans med komvuxelever som läser yrkespaket.   

5.3.3 Anpassning av yrkespaketens innehåll 

Enkätresultat från Skolverkets studie om yrkespaket visar att 59 pro-
cent av skolenheterna erbjuder nationella eller lokala yrkespaket i 
någon form. Det visade sig vara något vanligare att erbjuda lokalt 
anpassade yrkespaket, vilket 41 procent av skolenheterna uppgav att 
de gör. Nationella yrkespaket erbjöd 36 procent av skolenheterna 
och 10 procent uppger att de inte känner till de nationella yrkes-
paketen.17   

Även skolorna i utredningens studie använder sig av antingen 
nationella eller lokala yrkespaket eller både och. Skolorna beskriver 
också att eleverna kan få läsa fler kurser än enbart kurserna i yrkes-

 
17 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
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paketen. Men hur mycket mer eleverna får läsa varierar. Vissa skolor 
redogör för att de som regel låter elever läsa motsvarande totalt tre 
år. Andra skolor beskriver att elever som läser yrkespaket kan lämna 
gymnasieskolan efter två år. Följande citat ger exempel på hur sko-
lorna beskriver utbildningens omfattning: 

Eleverna jobbar i olika tempon. Hastigheterna för eleverna som läser 
yrkespaketen är individuella. (Skolföreträdare).  

Det är väldigt traditionellt, det ser ut som på nationella program, men 
man läser färre ämnen, och inga gymnasiegemensamma ämnen. Och ele-
verna har proportionellt mer apl. De är i utbildningen under två år. 
(Skolföreträdare)  

Både av intervjuerna i utredningens studie och i den uppföljning som 
Skolverket gjort framgår det att det finns en styrka i att kunna lägga 
till och dra ifrån kurser eller ämnen vid användning av yrkespaket. 
Det görs individuella anpassningar utifrån elevernas och den lokala 
arbetsmarknadens behov samt utifrån vilka möjligheter som orga-
nisationen har. Ofta erbjuds elever att läsa ämnen från grundskolan 
som de inte är godkända i. Eleverna kan också få läsa gymnasie-
gemensamma ämnen och ytterligare yrkeskurser, utöver de som 
redan ingår i elevens yrkespaket.  

Vilka ämnen och kurser som eleverna får läsa avgörs, enligt sko-
lorna, i dialog med eleverna. Vissa skolor beskriver dock att de valt 
att lägga till vissa kurser utöver kurserna i yrkespaketen för alla 
elever. En skola låter t.ex. alla elever som läser nationella yrkespaket 
även läsa samhällskunskap samt idrott och hälsa, även om det inte 
ingår i ursprungspaketen. Att låta elever läsa samhällskunskap moti-
veras av skolan med att ämnesinnehållet behövs för att kunna delta i 
ett demokratiskt samhälle. Att låta elever läsa idrott och hälsa moti-
veras av att eleverna behöver det för sitt psykiska och fysiska väl-
mående under utbildningen.  

Arbetsplatsförlagt lärande en central del av utbildningen 

Alla skolor i utredningens studie beskriver att elever som läser yrkes-
paket ges apl eller praktik. Men hur mycket apl eller praktik som 
elever får varierar, främst utifrån vilket yrkespaket eleven läser, hur 
skolorna valt att lägga upp utbildningen och vilka individuella förut-
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sättningar och behov eleven har. Några av skolorna i studien erbju-
der yrkespaket inom ramen för lärlingsliknande utbildningar vilket 
innebär att eleverna i huvudsak läser yrkespaket genom lärande på 
en arbetsplats. 

De intervjuade i utredningens studie menar att en stor del av ut-
bildningen för elever som läser yrkespaket består av apl/praktik och 
den är viktig för att yrkespaket ska fungera bra. För att apl/ praktiken 
ska fungera behöver skolan och arbetsgivaren där eleverna gör praktik 
samarbeta. Samarbetet behöver fungera i båda riktningarna. När sko-
lorna är tydliga med vilka elever som kommer ut på praktik och vilka 
förutsättningar och behov de har, får arbetsgivarna möjlighet att 
anpassa upplägget för att möta eleverna. När arbetsgivarna kommu-
nicerar vad eleverna behöver klara av för att fungera på den aktuella 
arbetsplatsen har skolan möjlighet att göra en bedömning om eleven 
kommer att klara av apl/praktiken och att förbereda eleven på upp-
giften. 

Hur eleverna tas om hand på arbetsplatsen har stor betydelse för 
om yrkespaket ska fungera. När eleverna kommer ut är det viktigt att 
de får en introduktion till verksamheten. Flera arbetsgivare beskriver 
att de har goda erfarenheter av att ge eleverna en särskilt utpekad men-
tor. Det är också bra om eleven stegvis blir introducerad till olika 
arbetsuppgifter genom att få prova på olika arbetsuppgifter. 

Samarbetet och dialogen behöver finnas kontinuerligt och både 
skolorna och arbetsgivarna pekar på flera delar som behöver fungera. 
Det handlar bl.a. om att skolorna följer upp hur det går för eleverna 
på arbetsplatsen, vilket gör det möjligt att säkerställa att eleverna får 
förutsättningar att praktisera på ett sätt som utvecklar deras yrkes-
kunnande. Det är inte enbart skolorna och arbetsgivarna som behö-
ver samverka. Skolorna lyfter också fram betydelsen av att det finns 
en fungerande samverkan mellan skolan och andra aktörer som kan 
bidra till yrkespaketselevernas etablering på arbetsmarknaden, eller 
övergång till vidare studier. Arbetsförmedlingen, det kommunala 
aktivitetsansvaret och socialtjänsten nämns som exempel på aktörer 
med vilka skolan kan samverka för att stärka elevernas möjligheter 
att komma vidare. 
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5.3.4 Yrkespaket ställer krav på vissa förutsättningar 
hos både individen och organisationen  

I både utredningens studie och Skolverkets uppföljning framkom-
mer att yrkespaket erbjuds elever som inte är behöriga till nationella 
program, men som skolorna samtidigt bedömer kan klara yrkes-
kurser och apl/praktik. Två huvudsakliga grupper kan generaliseras 
utifrån dessa studier. Det handlar dels om elever som genomgått 
svensk grundskola men bedöms ha svårigheter att nå behörighet till 
nationellt program, dels om äldre nyanlända elever som i första hand 
behövt lära sig svenska. Det finns dock en stor mångfald av bak-
grunder inom dessa två elevgrupper. En del elever är skoltrötta eller 
har bristande motivation för mer teoretiska ämnen. Det kan också 
handla om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
psykisk ohälsa eller social problematik som påverkat elevernas förut-
sättningar att nå behörighet till nationellt program. 

Intresse och förmåga att tillgodogöra sig yrkeskunskaper 

De två elevgrupper som beskrivs ovan har olika förutsättningar och 
utmaningar för att på ett lyckosamt sätt genomföra studier enligt ett 
yrkespaket. Gemensamt för att de ska lyckas är dock att det finns ett 
intresse för yrkeskunskaper och förmåga att läsa yrkeskurser och 
genomföra apl. Det framhålls också att ju mer kunskaper eleverna 
har med sig från grundskolan desto bättre. En del kunskaper beskrivs 
som mer nödvändiga. För att tillägna sig kurserna i yrkespaket och för 
att fungera på apl- eller praktikplatsen behöver eleverna kunna utrycka 
sig, läsa och skriva på svenska på en grundläggande nivå, enligt sko-
lorna och arbetsgivarna. Det gagnar också eleverna som läser yrkes-
paket att de har grundläggande kunskaper i såväl matematik som 
engelska. 

I utredningens studie intervjuades elever som läser yrkespaket. 
En av eleverna säger att hen läser yrkespaket för ”jag var inte så duktig 
i grundskolan”. Ytterligare en av eleverna berättar:  

Jag hade mycket frånvaro. Jag fick välja mellan olika IM-program. Jag 
kunde välja att plugga upp ämnena eller välja ett yrkespaket. Då tyckte 
jag det var roligt att plugga mot yrke och kunna få ett jobb. (Elev) 
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Förutsättningar i skolans organisation 

För att yrkespaketen ska fungera krävs att skolan arbetar med att möta 
elevernas olika förutsättningar och att organisationen är rustad både 
med resurser och arbetssätt som underlättar och stödjer eleven. Det 
behövs ett fungerande elevhälsoarbete, där lärare och annan personal 
arbetar tillsammans för att skapa tillgängliga lärmiljöer och ge de extra 
anpassningar och särskilt stöd som eleverna behöver. Skolorna och 
arbetsgivarna i utredningens studie beskriver att det kan vara avgö-
rande för en elevs skolframgång att olika hinder för lärandeprocessen 
hanteras. Det kan exempelvis handla om att anpassa mängden lektio-
ner en elev har på en dag, att välja en apl-plats för eleven som känns 
trygg eller att betala ett busskort så att en elev ska kunna ta sig till sin 
praktikplats.  

De intervjuade i utredningens studie beskriver att lärare och övrig 
personal som arbetar med elever som läser yrkespaket behöver ha 
kompetens för och stimuleras av att möta elever med skiftande förut-
sättningar och behov. Det innebär att lärarna behöver vara bra på – 
och vilja – anpassa undervisningen till elevernas olika förutsättningar 
och ibland bristfälliga förkunskaper. Läraren kan behöva coacha sina 
elever socialt och motivera dem att komma till skolan för att ta del av 
undervisningen. 

Det måste finnas rätt kompetens och kunnig personal. Det gäller att 
hitta personal som både kan bemöta och motivera, det gäller att hitta 
lärare som kan göra allt. Man måste älska denna typ av undervisning som 
lärare. Våra lärare är behöriga för grundskolan till gymnasieskolan. Det 
är också viktigt att ha stödjande personal som syv [studie-och yrkes-
vägledare] och kuratorer. Dessa elever kan aldrig lämnas ensamma. 
(Skolföreträdare) 

Här på vår arbetsplats jobbar vi mycket med värdegrund och att hjälpa 
människor vidare i livet. Vi talar om för eleverna att vi kommer att 
påpeka vad som krävs, så att de får en förklaring till att vi säger detta. Vi 
går igenom sådant som mamma och pappa borde sagt till eleverna. Till 
exempel om hur man ska använda och inte använda sin mobil på en 
arbetsplats. De ska få upp ögon för vad en arbetsgivare vill ha. (Arbets-
givare) 
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Betydelsen av socialt sammanhang 

Att eleverna får möjlighet till social integration med de övriga i 
skolan är också betydelsefullt. Det vittnar skolorna i utredningens 
studie om. Det kan handla om hur skolan knyter an till etablerade 
ritualer inom gymnasieskolan. På en skola i utredningens studie har 
man uppmanat yrkespaketseleverna att köpa studentmössor på 
samma sätt som eleverna på nationella program. Skolan har också 
sett till att eleverna på skolavslutningsdagen springer ut på samma 
sätt som eleverna på de nationella programmen. 

Det är enligt skolorna en framgångsfaktor att eleverna blir en del 
av ett bredare socialt sammanhang även om de är ensamma om att 
läsa yrkespaket. Det bidrar till att eleverna känner att deras utbild-
ning är ”på riktigt”, även om den inte leder till en examen från ett 
nationellt program under tiden i gymnasieskolan. Att exempelvis ha 
tillhörighet till en klass eller undervisningsgrupp är ett sätt att få ett 
socialt sammanhang, enligt några av de intervjuade. Om det enbart är 
en elev som läser ett visst yrkespaket på skolan är det exempelvis bra 
om den skolförlagda delen av undervisningen kan ske tillsammans 
med andra elever, fast de inte läser samma utbildning i alla delar.  

Målgrupp för yrkespaketen 

Som framgått tidigare i detta avsnitt finns det två huvudsakliga grup-
per som erbjuds yrkespaket. I Skolverkets studie gjorde de rektorer 
som intervjuades det tydligt att skolan i första hand strävar efter att 
elever på introduktionsprogram ska nå behörighet till nationellt 
program. Yrkespaketen är en möjlighet och en lösning för de elever 
som inte kommer att hinna eller kunna nå behörighet. Detta bekräf-
tas till viss del i utredningens studie: yrkespaket erbjuds inte elever 
som saknar behörighet men som bedöms kunna nå behörighet efter 
en tid på introduktionsprogram.  

Det förekommer enligt några intervjupersoner i utredningens 
studie att elever på andra introduktionsprogram erbjuds att läsa yrkes-
paket.18 I dessa fall skrivs ofta eleven över till yrkesintroduktion, men 
det händer också att eleven är fortsatt inskriven på det aktuella pro-
grammet. Ett par av skolorna nämner att de även möjliggör för elever 
på nationella program att läsa yrkespaket om eleven gagnas av det. 

 
18 Det har i förekommande fall handlat om elever på språkintroduktion och programinriktat val.  
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Även i dessa fall kan det innebära att elevens skrivs in på yrkes-
introduktion, men det händer också att eleven får gå kvar på det 
nationella programmet och läsa reducerat program. 

Vi slussar även in elever från andra program än introduktionsprogram, 
t.ex. elever som har hög frånvaro. För att motverka avhopp, att elever 
inte ska bli hemmasittare. Vi har också elever som valt yrkesintroduk-
tion även om de är behöriga för nationella program. (Skolföreträdare)  

Utredningen har inte haft fokus på elever som på nationella program 
erbjuds yrkespaket. Det saknas därför kunskap om i hur stor om-
fattning detta sker och vanliga orsaker till detta. Det finns i bestäm-
melserna en begränsad möjlighet att låta elever som är behöriga till 
ett nationellt yrkesprogram studera på yrkesintroduktion om syn-
nerliga skäl för detta föreligger.19  

Vissa av de intervjuade i utredningens studie pekar på att den 
grupp som kan gagnas av yrkespaket är tämligen liten och att yrkes-
paketen är ”trubbiga” i förhållande till många elevers förutsättningar 
och behov. För många elever inom introduktionsprogrammen är 
yrkespaketen för omfattande och på en för hög nivå. För många 
andra elever är de ointressanta eftersom eleverna primärt vill, och 
ofta kan, nå behörighet till nationella program. Yrkespaketen upp-
fattas därmed inte som en universallösning för introduktionspro-
gram utan ett verktyg för en del av elevgruppen. 

5.3.5 Yrkespaket dokumenteras på olika sätt 

Att en elev får läsa yrkespaket tycks som regel återspeglas i den indi-
viduella studieplanen, enligt de skolor som ingår i utredningens 
studie. Det sker t.ex. genom att skolan skriver in i den individuella 
studieplanen vilket yrkespaket eleverna ska läsa/läser och vilka kur-
ser som ska ingå. Hur det görs skiljer sig dock åt mellan skolorna i 
studien. På vilket sätt yrkespaketen återspeglas i den individuella 
studieplanen tycks i hög grad hänga samman med hur välutvecklat 
arbetet med individuella studieplaner generellt är för alla elever på 
skolan. Ett återkommande problem hos skolorna i utredningens 
studie rör bristen i tillgång till administrativa stödsystem, som möj-
liggör ett aktivt arbete med elevers individuella studieplaner och 
utfärdandet av dokument som elever ska få vid avslutad utbildning. 

 
19 17 kap. 11 § skollagen. 
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Detta kan leda till att skolor måste föra parallell dokumentation av 
elevernas utbildning.  

Gymnasieintyg synliggör yrkeskompetens men det efterfrågas 
tydligare riktlinjer 

Som framgått av kapitel 3 anger gymnasieförordningen tre olika sätt 
att dokumentera utbildningen efter introduktionsprogram. Vilken 
typ av dokumentation som eleven får med sig beror på om eleven 
fullföljt sin utbildning enligt den individuella studieplanen eller inte. 
En elev som avslutar studier på introduktionsprogrammen och har 
nått målen enligt sin individuella studieplan ska få ett gymnasieintyg, 
som visar vilken utbildning eleven har genomgått. Det ska framgå 
vilket mål eleven har haft med sin utbildning, vilka betyg eleven har 
fått och, när det är aktuellt, vilket yrkesområde som utbildningen 
inriktats mot. En elev som inom ramen för ett introduktionspro-
gram läst grundskoleämnen utan att få godkänt betyg, ska få en 
skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne. 
Detsamma gäller om eleven läst kurser i gymnasieämnen utan att få 
godkänt betyg. Om en elev avbryter sin utbildning på ett introduk-
tionsprogram eller inte når målen för utbildningen enligt sin indi-
viduella studieplan, ska eleven få en sammanställning av vilka delar 
av utbildningen eleven har fullföljt jämfört med sin individuella 
studieplan.20 

I samband med Skolverkets uppdrag om att stödja utvecklingen 
av yrkesintroduktion togs det fram ett stödmaterial, som skulle 
hjälpa skolor att dokumentera elevernas yrkeskunskaper efter avslu-
tat introduktionsprogram. Där ges exempel på hur skolor kan doku-
mentera elevens yrkeskunskaper i den individuella studieplanen och 
gymnasieintyget. Gymnasieintyget lyfts fram som det viktiga verk-
tyg det är för elevens fortsättning efter introduktionsprogrammet. 
Gymnasieintyget kan underlätta för att bygga vidare och ta tillvara 
de kunskaper som eleven fått med sig i sina fortsatta studier och det 
kan hjälpa ungdomarna att sätta ord på sitt yrkeskunnande.21 Enligt 
skolorna i vår studie utfärdas som regel gymnasieintyg för de elever 
som genomgått yrkespaket. I gymnasieintyget anger skolorna vilka 

 
20 8 kap. 20–22 §§ gymnasieförordningen. 
21 Skolverket (2016). Dokumentera yrkeskunskaper efter introduktionsprogrammet yrkesintro-
duktion. 
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kurser som eleverna läst och om eleverna nått godkända betyg. Föl-
jande citat ger uttryck för gymnasieintygets betydelse. 

Det är så fantastiskt att vi kan ge dessa elever intyg på deras kompetens. 
Särskilt de nationella yrkespaketen skapar en känsla hos eleverna av att 
deras utbildning är mer på riktigt. (Skolföreträdare) 

För kurser som eleverna läst, men inte nått godkända betyg i, före-
kommer det att skolorna beskriver vilka kunskaper eleverna utveck-
lat inom ramen för kurserna. De mer konkreta arbetssätten kring 
utfärdandet av gymnasieintyg tycks variera mellan skolor.  

På motsvarande sätt som skolorna i studien ger uttryck för ett i 
olika grad välutvecklat arbete med individuella studieplaner, fram-
kommer att skolorna har ett olika välutvecklat arbete kring utfär-
dande av gymnasieintyg. Det framkommer även i Skolverkets studie 
om yrkespaketens användning på introduktionsprogram att det sak-
nas gemensamma system för hur yrkespaket ska dokumenteras efter 
avslutad utbildning. Det görs ute på skolorna på lite olika sätt. Inter-
vjupersonerna i den studien menar att det råder en osäkerhet i vad 
och hur det ska dokumenteras och önskar tydligare riktlinjer och 
vägledning.22  

5.3.6 Faktorer som påverkar användandet av yrkespaket 
inom introduktionsprogrammen 

Ett antal faktorer tycks ha drivit på användandet av yrkespaketen. 
Förändrade krav för introduktionsprogrammen, som infördes 2019, 
ledde enligt vissa skolor till ett allmänt utvecklingsarbete av intro-
duktionsprogrammen.23 Detta utvecklingsarbete medförde bl.a. att 
skolor läste in sig på de nationella yrkespaketen och sedermera bör-
jade erbjuda vissa yrkespaket.  

En annan anledning till att skolorna i vår studie började erbjuda 
yrkespaket är, enligt skolorna, den s.k. gymnasielagen som antogs 
2017.24 Lagen medförde att berörda elever blev fokuserade på att bli 
anställningsbara, för att kunna få en stadigvarande försörjning och 
permanent uppehållstillstånd. Det krävde nya arbetssätt på intro-

 
22 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
23 Förändringarna infördes efter förslag från Gymnasieutredningen och innebar bl.a. tydligare 
krav på huvudmannens plan för utbildning, en reglering av minsta garanterade undervisnings-
tid samt vissa justeringar i programmens organisation och innehåll. 
24 Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. 
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duktionsprogrammen, enligt skolorna. Från att utbildningen på intro-
duktionsprogrammen tidigare i huvudsak skulle ge dessa elever behö-
righet till nationella program, gällde det att hitta en snabbare väg till 
anställning.  

Samverkan om utbildning 

Yrkespaketen är, som nämnts tidigare, framtagna av Skolverket i 
samarbete med branscherna. Det finns dock vissa branscher som ut-
över yrkespaketen har egna och kompletterande krav för att en 
individ ska betraktas som anställningsbar och fullt utbildad inom ett 
visst yrke. Dessa krav påverkar också i vilken utsträckning elever på 
introduktionsprogrammen kan erbjudas att läsa yrkespaket. Så är 
fallet när det gäller yrkespaketen yrkesförare godstransport 1 och 2 
respektive yrkesförare persontransport, vilket har att göra med ålders-
krav och krav om att eleven ska ha körkort.  

Samverkan mellan skolan och det lokala arbetslivet samt samarbete 
mellan gymnasieskolans yrkesprogram och introduktionsprogram-
men beskrivs som förutsättningar för att kunna erbjuda yrkespaket. 
Det handlar om lärarresurser, redskap och maskiner, om upparbetade 
kontakter med det lokala arbetslivet, tillgång till apl-platser, samt en 
befintlig organisation som går i linje med yrkespaketens innehåll.25 
I utredningens studie och i samråd med huvudmän framkommer att 
erbjudandet av yrkespaket också påverkas av tillgång till ”platser” på 
yrkesprogram. Elever som saknar behörighet till nationellt program 
får inte ta plats från behöriga elever vilket gör det svårt att erbjuda en 
plats på en yrkesutbildning med högt söktryck.    

 
25 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
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Kunskap om yrkespaketen 

En ytterligare faktor handlar om kunskap om yrkespaketen och 
inställningen till introduktionsprogrammen hos dem som utformar 
och anordnar utbildning, hos arbetsgivare och hos dem som ska 
informera och vägleda eleven till sitt val. Det finns företrädare för 
skolor i vår studie som uttrycker att kunskapen om yrkespaket är 
begränsad hos studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Det gör att 
eleverna inte får tillräcklig information. Det finns också en uppfatt-
ning om att grundskolan ska vägleda sent mot introduktionspro-
grammen för att inte sänka elevens motivation. En skolföreträdare 
framhåller att om man i stället hade börjat prata introduktionspro-
gram tidigare hade eleverna fått känna att de gjort ett val. Då blir de 
mindre stukade när de kommer till introduktionsprogram och upp-
lever i minde utsträckning att introduktionsprogram är ett miss-
lyckande.  

Det finns elever och skolrepresentanter i utredningens studie 
som beskriver att studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gym-
nasieskolan berättat om möjligheten att läsa yrkespaket och att ele-
ven då blivit väl informerad om vad det innebär. Två elever beskriver 
det så här: 

Det var en syv [studie- och yrkesvägledare] i grundskolan som sa att 
man kan söka detta [yrkespaketet]. Det kändes roligt, jag gillar bygg, 
VVS och el. (Elev) 

Det var en syvare här på gymnasiet som berättade om yrkespaket. Han 
kollade mina betyg och sa att om man inte har betyg för nationella 
program så kan du söka andra vägar som leder till ditt mål. Då hörde jag 
att detta program [yrkespaket] finns och ger grunderna, då tyckte jag 
att det lät som att det passar mig, jag tycker att det funkar. (Elev) 

Prioritering av resurser till introduktionsprogram 

Att huvudmannen för verksamheten prioriterar introduktionspro-
grammen och utveckling av innehållet på yrkesintroduktion fram-
förs också som en central förutsättning för att elever ska kunna 
erbjudas yrkespaket. Det återkommer i flera samtal som utredningen 
haft att introduktionsprogrammen inte prioriteras. Det kan exem-
pelvis synas genom att huvudmannen och rektor inte efterfrågar ett 
utvecklingsarbete kring yrkespaket. Det kan också yttra sig i att 
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huvudmannen och rektorn inte avsätter resurser för att utveckla ett 
erbjudande om yrkespaket. I nedanstående utdrag från intervjuerna 
uttrycker en skolföreträdare betydelsen av adekvata resurser för att 
erbjuda yrkespaket:  

Det krävs att vi får till en klass för att få en ekonomi i det. Ska man få 
fart på yrkespaketen måste det bli ekonomiskt försvarbart. Då behövs 
det mer medel för att starta. Det skulle gå om det fanns ekonomiska 
resurser. Att dra i gång detta skulle bli extremt dyrt. (Skolföreträdare) 

Det uttrycks också att skolpersonal kan anse att yrkespaketen kon-
kurrerar med de nationella programmen. Det kan både handla om att 
yrkespaketselever tar lärarresurser från de nationella programmen, 
och att yrkespaketselever behöver apl-/praktikplatser som i stället 
hade kunnat användas till elever på nationella program.   

5.4 Yrkespaketens ändamålsenlighet 

I det här avsnittet beskriver vi vad de kunskapsunderlag som ut-
redningen använt säger om yrkespaketens ändamålsenlighet. För att 
utbildningarna ska fylla sitt syfte i gymnasieskolan är det avgörande 
att de uppfattas som ett positivt bidrag som ger ökade möjligheter 
förungdomar att få ett arbete eller motivation att bygga på sin ut-
bildning. 

5.4.1 Yrkespaketen kan fylla en lucka i utbildningssystemet  

I den studie om yrkespaket som utredningen låtit göra är det tydligt 
att skolorna, arbetsgivarna och eleverna uppfattar att övergång till 
arbete är det primära syftet med att läsa ett yrkespaket. De flesta 
elever som läser yrkespaket går inte över till nationella program, även 
om de läst ytterligare kurser utöver yrkespaket. En skolföreträdare 
säger exempelvis att: 

Gymnasiebehörighet är en ickefråga för dessa elever. Frågan uppkom-
mer inte, då hade de gått på nationellt program. (Skolföreträdare) 

I förhållande till detta syfte är yrkespaketen ändamålsenliga enligt 
flertalet av de intervjuade. Det finns en stor samstämmighet kring 
att yrkespaket är ett fungerande verktyg som kan leda till etablering 
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på arbetsmarknaden för elever som inte klarar att nå behörighet till 
nationellt program i gymnasieskolan, men som kan klara yrkeskur-
ser och apl. På det sättet fyller yrkespaketen en lucka i utbildnings-
ystemet, enligt flera av de intervjuade.  

Yrkespaket särskilt viktiga inom yrkesområden med 
kompetensbrist 

Yrkespaket är, enligt skolorna och arbetsgivarna som utredningen 
varit i kontakt med, särskilt viktiga inom vissa yrken där det råder 
brist på kompetent arbetskraft. En del av arbetsgivarna ger uttryck 
för att elever som läst ett yrkespaket inte är lika kompetenta som 
elever som läst ett nationellt yrkesprogram. Men genom att eleverna 
fått med sig vissa grunder från utbildningen är det ändå bättre att 
anställa personal som slutfört ett yrkespaket än att anställa en med-
arbetare som inte har någon utbildning inom yrket alls. Ett exempel 
som återkommande nämns är efterfrågan på personal inom vård och 
omsorg. Fastän det finns en ambition att i första hand anställa per-
soner med examen från det nationella vård- och omsorgsprogram-
met är yrkespaketet med utgång mot vårdbiträde ändå betydelsefullt, 
enligt flera intervjuade. 

Även om inte yrkespaket direkt leder till jobb för alla elever är 
det, enligt representanter för skolorna i vår studie, i många fall bättre 
att läsa ett yrkespaket och få sin kompetens dokumenterad, än att 
misslyckas med att nå behörighet till nationella program. Det sänker 
elevernas självkänsla, skapar negativa bilder kring utbildning bland 
eleverna och lämnar dem ofta med spretig dokumentation av vad de 
kan när de lämnar gymnasieskolan.  

Givet elevgruppens förutsättningar ser de intervjuade i vår studie 
i allmänhet inget större problem med att yrkespaket främst leder 
mot arbete. Såväl skolrepresentanter som elever påtalar att det finns 
en möjlighet att återvända till utbildning i komvux, om de vid senare 
tillfälle skulle vilja vidareutbilda sig inom sitt yrke eller inom andra 
områden. Det kan då bli frågan om att komplettera med kurser för 
att nå gymnasieexamen. I dagsläget finns ingen samlad kunskap om 
hur många ungdomar som nyttjar möjligheten att bygga på ett yrkes-
paket i komvux.  
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Yrkespaketen kan bredda rekryteringen till yrkesutbildning 

Det finns också branschföreträdare som menar att yrkespaket för 
elever på introduktionsprogrammen är ett bra sätt att få fler elever 
intresserade för yrkesutbildning. Om en elev intresserar sig för ett 
yrke och läser yrkeskurser så kan det motivera eleven att läsa fler 
kurser och uppnå en examen.26   

Enligt somliga skolor i utredningens studie kan yrkespaket också 
vara ett sätt att hantera sjunkande söktryck på nationella program. 
Lågt söktryck riskerar att leda till att ett program inte bär sig eko-
nomiskt, att programmet måste läggas ner och att investeringar går 
om intet. Att erbjuda nationella program kräver resurser i en upp-
byggnadsfas, för att rekrytera lärare med vissa behörigheter, iord-
ningställa lokaler och köpa in utrustning och material. Att erbjuda 
yrkespaket inom de områden som skolans befintliga nationella pro-
gram befinner sig kan vara ett sätt att bredda rekryteringsbasen och 
därmed inte mista investerade resurser. 

5.4.2 Det behöver bli tydligare hur nationella yrkespaket 
förhåller sig till nationella yrkesprogram 

Antalet nationella yrkespaket varierar mellan olika yrkesområden, 
vilket bl.a. beror på hur efterfrågan inom ett visst område ser ut, hur 
starkt reglerad branschen27 är eller hur väl befintlig utbildning svarar 
mot branschens behov av kompetens. Skolverket har enligt sin in-
struktion i uppdrag att fortsätta utforma och vid behov revidera de 
nationella yrkespaketen så att de överensstämmer med behoven på 
arbetsmarknaden. I sin redovisning av uppdraget att föreslå yrkes-
paket för användning inom komvux som särskild utbildning återger 
myndigheten osäkerheten i hur personer som läst yrkespaket ska 
anställas och i vilken anställningsform mot bakgrund av den svenska 
modellen på arbetsmarknaden med lönegrader och definierade yrkes-
titlar.28 Vi ser att liknande osäkerhet återkommer hos vissa bransch-
företrädare även när det gäller ungdomar som läst yrkespaket inom 
ramen för introduktionsprogram. 

 
26 Utredningens samråd med representanter från de nationella programråden. 
27 Exempelvis avseende reglerade yrkestitlar och lönenivåer.  
28 Skolverket (2021). Sammanhållna yrkesutbildningar – komvux som särskild utbildning på 
gymnasial nivå, s. 9. 
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Benämningen yrkespaket kan uppfattas problematisk  

Vissa branschrepresentanter menar att benämningen nationella yrkes-
paket från början har varit problematisk. Det signalerar att utbild-
ningen leder till ett yrke vilket man menar att den inte nödvändigtvis 
gör. Det finns också en risk att yrkespaket som erbjuds i gymnasie-
skolan förväxlas med de nationella yrkesprogrammen och att det 
därmed blir otydligt hur dessa skiljer sig åt. I det sammanhanget har 
det framförts en oro för att elever väljer den korta vägen och läser 
ett yrkespaket i stället för att genomföra hela yrkesprogrammet med 
målet att uppnå en yrkesexamen.  

Svenskt Näringsliv föreslår i Framtidens yrkesutbildning att sär-
skilda yrkespaket som är anpassade för användning på introduk-
tionsprogram ska tas fram. Enligt förslaget ska dessa i stor utsträck-
ning sikta på en ny nivå under gymnasienivån, för att tydliggöra 
skillnaden i erhållna kompetenser gentemot nationella yrkespro-
gram.29 Svenskt Näringsliv utgår i förslaget från Sveriges referensram 
för kvalifikationer (SeQF) och menar att yrkespaketen för introduk-
tionsprogram skulle kunna ligga på nivån SeQF 3 och omfatta minst 
1 000 poäng. Den gymnasiala nivån är enligt samma skala på SeQF 4.30 

I de samråd som utredningen haft och i vår studie framkommer 
det att målgrupperna för de nationella yrkespaketen och de natio-
nella yrkesprogrammen skiljer sig åt. Yrkespaketen erbjuds i första 
hand elever som är motiverade till yrkesutbildning, men som inte har 
som målsättning och saknar vissa förutsättningar att läsa ett natio-
nellt yrkesprogram. Skolföreträdare lyfter också fram att de natio-
nella yrkespaketen är tydliga, lätta att förstå och lätta att kommu-
nicera till elever, föräldrar och arbetsgivare.  

Som tidigare nämnts i detta kapitel utformas och erbjuds även 
lokala yrkespaket. I Skolverkets studie av yrkespaketens användning 
på introduktionsprogrammen framkommer detta alternativ som 
vanligare än de nationella yrkespaketen. De lokala paketen utformas 
när behov finns för en viss kompetens på lokal nivå eller när en 
anpassning behöver göras för enskilda eller en grupp av elever. Hur 
de nationella och lokala yrkespaketen förhåller sig till varandra upp-
levs av en del som otydligt och det finns farhågor om att lokala 
yrkespaket som inte är förankrade av branschen på nationell nivå kan 

 
29 Svenskt Näringsliv (2022). Framtidens yrkesutbildning – Ge branscherna makten, s. 33. 
30 För mer information om SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer), se 
https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/De-olika-nivaerna/ (hämtad 2022-03-25). 

https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/De-olika-nivaerna/
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leda till att eleven på kort sikt får anställning inom ett smalt yrkes-
område, men på lång sikt blir arbetslös. 

Såväl skolorna som eleverna i utredningens studie ger uttryck för 
att skolans personal informerar eleverna om att yrkespaket inte är 
detsamma som examen från ett nationellt program och att valet att 
läsa yrkespaket kan begränsa möjligheterna till vidare studier. Ele-
verna ger uttryck för att de fått information om och känner till att 
de inte kommer att få en gymnasieexamen, vilket följande citat visar. 

Vi kommer inte att få examen. Men vi kommer att få papper på att vi 
har gått utbildningen. (Elev) 

5.4.3 Yrkespaketen kan stärka anställningsbarheten 

Även om yrkespaket ska leda till kompetenser som är viktiga för att 
vara anställningsbar är det, enligt skolorna och arbetsgivarna i vår 
studie, många elever som trots slutfört yrkespaket inte kommer att 
kunna bli anställda. Det handlar, enligt både skolorna och arbets-
givarna, om att elever trots genomfört yrkespaket ändå kan sakna en 
del förmågor som behövs på arbetsmarknaden, t.ex. förmågan att 
komma i tid till en arbetsplats. 

Eleverna behöver kunna visa att de har vissa grundläggande förmågor, att 
komma i tid, att inte ha ett ovårdat språk … Eleverna är ofta begåvade 
men saknar ibland en del sociala färdigheter, de måste klara det grund-
läggande som att sova, äta och kunna be om hjälp. (Skolföreträdare) 

Det görs för närvarande ingen nationell uppföljning av hur det går 
för elever som läst yrkespaket, varken i gymnasieskolan eller i kom-
vux. De skolor som medverkat i utredningens studie av yrkespaket 
på introduktionsprogram har inte heller arbetssätt för att systema-
tiskt följa upp elever som läst yrkespaket. Skolföreträdarna har dock 
en viss uppfattning av vad som händer med eleverna efter att de 
avslutat sin utbildning. Deras bild är att en betydande del av eleverna 
går vidare till arbete. Beslutet att övergå till att läsa yrkespaket har 
för flera elever inneburit att skolmisslyckanden har kunnat undvikas 
och att elever med stolthet och med goda utsikter kunnat övergå från 
gymnasieskolan till yrkeslivet. 

Skolorna och arbetsgivarna delar vid intervjuerna med sig av flera 
exempel på framgångsrika övergångar till arbetsmarknaden för yrkes-
paketselever. Det rör sig dock inte alltid om fasta anställningar inom 
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de yrkesområden som eleverna har läst. Ofta handlar det om 
timvikariat eller visstidsanställningar, inte sällan inom enklare yrken. 
Skolorna och arbetsgivarna i studien bedömer sammantaget att natio-
nella och lokala yrkespaket stärker elevernas anställningsbarhet om 
eleverna slutför paketen och får med sig de kompetenser som kurserna 
innehåller. Att yrkespaketen stärker anställningsbarheten beskriver 
flera av skolorna att de säkerställt genom dialoger med branscherna 
och arbetsgivarna i bl.a. lokala programråd.  

Jag skulle säga att utbildningen och praktiken här gör honom möjlig att 
anställa. Jag har faktiskt pratat om att jag kanske anställer honom när 
han är klar med utbildningen. (Arbetsgivare)   

Olika bilder av yrkesexamen som norm 

En utmaning vad gäller möjligheterna att introducera yrkespaket 
inom ramen för introduktionsprogrammen är att yrkesutbildning 
för att fungera förutsätter medverkan från parterna i arbetslivet.  

Många branschföreträdare som utredningen varit i kontakt med 
menar att unga behöver rustas mer och att yrkespaketen, när de 
används i gymnasieskolan, kan skapa återvändsgränder. De menar att 
det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på lärandet och att unga 
personer kommer att behöva ha en bred kompetens med sig för att 
senare kunna ställa om i yrkeslivet. Detta gör att målsättningen alltid 
måste vara en slutförd examen. Några menar att yrkespaketen i vissa 
enskilda fall kan leda till anställning, men att det inte kan vara ett 
huvudspår. Yrkespaketen kan vara en bra introduktion som kan byg-
gas på och så småningom leda till en fullständig gymnasieexamen 
vilket är en viktig förutsättning för anställningsbarhet. Denna stånd-
punkt delar OECD i sin granskning av svensk yrkesutbildning.31 
Enligt OECD bör yrkespaket primärt ses som ett steg på vägen mot 
en fullständig yrkesexamen. Därför, betonar organisationen, är det 
av stor vikt att yrkespaketen integreras i utbildningssystemet och att 
elever enkelt kan bygga på sin utbildning. 

Den oro som finns bland arbetsmarknadens parter om att yrkes-
paket kan leda till minskad kompetens har nått delar av skolverk-
samheten, vilket framkommer av följande citat: 

 
31 OECD (2019). Vocational Education and Training in Sweden.  
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Det finns alltid en risk att om alla vill läsa paketen kanske utbildnings-
nivån hos befolkningen sjunker. Framför allt facken är oroliga att statu-
sen ska sänkas på de nationella programmen. Men de lokala arbets-
givarna ser inte på samma sätt att yrkespaketseleverna saknar kunskaper. 
Personer som är längre ifrån verksamheten är mer skeptiska till yrkes-
paket. (Skolföreträdare) 

Martin Kvist pekar i sin avhandling Varken resurs eller problem från 
2020 på att det finns en starkt etablerad norm som handlar om att 
”fullbordad gymnasieutbildning” är en förutsättning för anställnings-
barhet. Kraven på en examen skulle kunna förstås som ett uttryck för 
att utbildningsnivån i samhället har ökat generellt. I de intervjuer som 
presenteras i avhandlingen framkommer farhågor från såväl arbets-
givarorganisationer som fackliga företrädare som bottnar i uppfatt-
ningen att yrkespaketen förser eleverna med ”ofullständig utbildning”. 
Genom att tillgodogöra sig en sådan, snarare än en ”fullständig gymna-
sieutbildning”, konstrueras ett slags b-lag på arbetsmarknaden. För 
dessa individer kan det vara svårt att hävda sig på arbetsmarknaden i 
tider av lågkonjunktur eller om konkurrensen om jobben hårdnar av 
andra anledningar.32 Den uppfattning som framkommer i Kvists av-
handling har också återgetts i flera av utredningens kontakter med 
nationella branschrepresentanter.  

Sett till alternativen till att läsa ett yrkespaket uppfattas de där-
emot som ändamålsenliga enligt de skolföreträdare som utredningen 
varit i kontakt med. Eleverna behöver inte längre sträva mot att först 
nå behörighet till nationella program och sedan försöka nå examen 
inom nationellt program. I stället kan eleverna koncentrera sig på att 
snabbare börja läsa en utbildning som ger kompetens att arbeta inom 
ett visst yrkesområde. Det tydliggör elevens mål med utbildningen, 
vilket enligt skolorna ofta stärker elevernas motivation. Genom att 
inte behöva läsa ämnen som eleverna har svårt med, utan i stället 
fokusera på kurser som eleverna trivs med och har lättare för, stärks 
elevernas självkänsla. Yrkespaket kan, enligt skolorna, således vara 
ett effektivt sätt att undvika skolmisslyckanden för många elever.  

I Skolverkets uppföljning av yrkespaketens användning i gym-
nasieskolan bekräftas det att de nationella yrkespaketen har gett legi-
timitet åt yrkesutbildningar på introduktionsprogrammen. De har 
bidragit till att ge en meningsfull struktur och ett mål med studierna 
för den elevgrupp på yrkesintroduktion som inte mäktar med att 

 
32 Kvist M. (2020). Varken resurs eller problem. Doktorsavhandling, Malmö universitet, s. 107 ff. 
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göra en övergång till ett yrkesprogram, utan i stället vill gå direkt 
mot ett yrke.33 

Förutom att eleverna lämnar yrkespaket med papper på sin kom-
petens i form av gymnasieintyget noterar både elever, skolor och 
arbetsgivare i utredningens studie att elever kan få med sig viktiga 
referenser från sin apl, praktik eller lärlingsplats. Sådana referenser 
kan enligt intervjuerna i vissa fall vara helt avgörande för elever att 
få arbete. 

5.4.4 De nationella yrkespaketen skapar en trygghet   

Som tidigare nämnts i detta kapitel utformas lokala yrkespaket som 
ett alternativ till de nationella yrkespaketen. Detta görs bl.a. i sam-
verkan med det lokala näringslivet där det identifierats att det behövs 
arbetskraft. 

Flera positiva aspekter av yrkespaketens flexibilitet lyfts fram i 
utredningens studie. Skolorna värdesätter flexibiliteten i dessa studie-
vägar av i huvudsak två skäl: dels att yrkespaket är frivilligt för sko-
lorna att använda, dels att det går att erbjuda lokala yrkespaket. Sko-
lorna uttrycker vidare att det är bra att det finns många olika nationella 
yrkespaket att välja mellan och utgå ifrån i planeringen av utbild-
ningen. Det är enligt skolorna tryggt med en nationell kvalitets-
säkring av yrkespaketen, samtidigt som att det går att lägga till eller 
dra ifrån kurser för lokala anpassningar.  

Även om skolan väljer att inte använda de nationella yrkespaketen 
rakt av fyller de en viktig funktion som normgivare. I flera skolor 
har man utgått från ett nationellt yrkespaket när ett lokalt yrkes-
paket har tagits fram. 

Fördel med de nationella paketen är att de är bra att ha som en grund-
mall. Sedan är det bra att utifrån den kunna snickra ihop en egen mall. 
Bra att det finns ett stöd att utgå ifrån. Bra att det finns en flexibilitet i 
systemet med nationella yrkespaket. (Skolföreträdare)  

Yrkespaket är verktyg som kan användas för att kravställa i utbild-
ningen, för att visa hur mycket vi måste lägga på våra IM-elever. Paketen 
bidrar till att skapa kvalitet på yrkesintroduktion, det blir en rättighet 
för eleven, vad eleverna ska få i sin ISP [individuella studieplan]. Det 
pekar på vad som är viktigt att eleverna läser inom yrkesintroduktion. 

 
33 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. 
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För oss ledde yrkespaket till att syv började kolla upp vad IM-eleverna 
faktiskt läser. (Skolföreträdare)  

Det finns i dag en upparbetad samarbetsmodell, den s.k. college-
modellen, inom vissa branscher som bygger på en certifierad sam-
verkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildnings-
anordnare. Denna samverkan finns på regional och lokal nivå. Under 
flera av de samtal som utredningen haft med bransch- och skolrepre-
sentanter lyfts denna samverkansmodell som framgångsrik även i 
framtagande av yrkespaketen. Modellen stödjer kopplingen mellan 
den nationella och regionala/lokala nivån och ger olika intressenter 
ett forum för samverkan. Detta är också något som OECD lyft fram 
som särskilt framgångsrikt i sin analys av yrkesutbildning i Sverige.34    

5.5 Utvecklingsmöjligheter för yrkespaket 
på introduktionsprogram  

Det råder i dag en stor efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildad 
arbetskraft inom många branscher. Denna efterfrågan ser ut att hålla 
i sig framöver. Det har nyligen lagts förslag på förändringar som 
innebär att större hänsyn kan komma att tas till arbetsmarknadens 
behov vid beslut om dimensionering av gymnasieskolans utbud.35 
För att gymnasieskolan i högre grad ska kunna möta arbetsmarkna-
dens behov och för att ge fler unga förutsättningar att nå målen med 
sin utbildning, finns det en potential i att skapa tydliga vägar mot 
arbete för ungdomar som läser introduktionsprogram. I detta avsnitt 
sammanfattar vi våra iakttagelser vad gäller möjlig utveckling i 
användningen av yrkespaket på introduktionsprogram.  

5.5.1 Behov av tydligare mål för utbildning 
på introduktionsprogram 

Bakom både riksdagens initiativ om tvåårig yrkesskola och infö-
randet av möjligheten att använda yrkespaket på introduktions-
program, finns ett behov av att utveckla studievägar som leder till 
arbete för ungdomar som saknar behörighet till nationella program. 

 
34 OECD (2019). Vocational Education and Training in Sweden.  
35 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar; Prop. 2021/22: 159 Dimensionering av gymnasial utbild-
ning för bättre kompetensförsörjning. 
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Gymnasieskolans behörighetskrav är satta i syfte att säkerställa att 
eleverna har med sig tillräckliga förkunskaper för att klara studierna 
på ett nationellt program. En följd av behörighetskraven är samtidigt 
att vissa elever inte får tillträde till de nationella programmen och att 
detta får oavsiktliga konsekvenser.36 En del av dessa elever kan efter 
en kortare tid på ett introduktionsprogram uppnå behörighets-
kraven och därefter gå vidare till ett nationellt program. Mindre än 
hälften av de elever som börjar på ett introduktionsprogram gör en 
sådan övergång. Eftersom målen med utbildning på introduktions-
program fastställs i varje elevs individuella studieplan, och dessa inte 
följs upp på nationell nivå, saknas det underlag för att fullt ut 
bedöma om det är ett tillfredsställande resultat.  

Att mer än hälften av eleverna på introduktionsprogrammen inte 
går över till ett nationellt program signalerar samtidigt att det finns 
skäl att se över oönskade konsekvenser av behörighetsreglerna och 
undersöka möjligheten att utforma tydligare mål som leder eleverna 
vidare. Tydligare mål med introduktionsprogram kan bidra till att 
elever som inte har behörighet till nationella program får mål som är 
rimliga att uppnå och förmedlar en känsla av att räknas med, att 
gymnasieskolan är till för dem. Sådana mål skulle kunna bidra till att 
bryta det stigma som det kan innebära att inte få tillträde till ett 
nationellt program och i stället skapa en förutsägbarhet och trygghet 
för eleven, för utbildningsanordnaren och för en presumtiv arbets-
givare. En sådan utveckling skulle också ligga i linje med den före-
slagna nationella målsättningen för gymnasieskolan: att alla elever ska 
möta en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möj-
ligheter att tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper och värden 
samt ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier.37  

 
36 Se t.ex. SOU 2019:40 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan, bilaga 7, s. 300; 
Halapuu, V. (2021). Effekter av högre behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram. IFAU 
Rapport 2021:21. Resonemang om behörighetskravens betydelse för elevers förutsättningar 
att nå målen för utbildningen finns även i kapitel 4.  
37 Skolverket (2022). Redovisning av nationella målsättningar samt delredovisning av delmål, 
indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag. Redovisning av regeringsuppdrag: Insatser 
för ökad kvalitet och likvärdighet U2018/02652 (delvis) U2021/03837.  
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Slutförd utbildning på ett nationellt yrkespaket kan utgöra ett 
alternativt mål till examen för vissa elever 

Vi ser ett tillkommande värde i möjligheten att skapa ett tydligt mål 
med en yrkesutgång för elever på introduktionsprogram. Vi ser 
också att ett sådant tydligt mål är möjligt att skapa inom ramen för 
introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, i synnerhet genom 
användningen av nationella yrkespaket. De nationella yrkespaketen 
har ett innehåll som stämts av med representanter för branschen på 
nationell nivå. De är också förankrade genom Skolverkets systema-
tiska utveckling av styrdokumenten. Utredningen bedömer därmed 
att målet att slutföra ett nationellt yrkespaket skulle kunna vara ett 
steg mot tydligare studievägar på introduktionsprogram och utgöra 
ett alternativt mål till examen för vissa elever. Som vi beskrivit i 
kapitel 3 kan ungdomar som läst en yrkesutbildning i gymnasieskolan 
även utan en slutförd examen få en relativt god etablering på arbets-
marknaden. Alternativet för de elever som läser ett yrkespaket på 
introduktionsprogram är dessutom sällan att läsa mot en examen i 
gymnasieskolan. Vi bedömer att erkännandet av ett alternativt mål till 
examen kan öka studiemotivationen hos målgruppen för yrkespaket.  

En grundläggande princip för legitimeringen av ett alternativt mål 
till examen är att det efter gymnasieskolan finns goda möjligheter att 
bygga på sin utbildning i t.ex. komvux. Bara för att examen inte är 
ett aktuellt mål under tiden i gymnasieskolan utesluter det inte att 
målet kan nås på lite längre sikt. Utbildningssystemet behöver därför 
erbjuda alternativa vägar som passar för olika individer och det måste 
vara tydligt vad som krävs för att komplettera ett yrkespaket så att 
ungdomar kan få en yrkesexamen genom komvux. Vi återkommer 
till frågan om underlättande av övergången till komvux i kapitel 6.  

Yrkespaket är inte en universallösning för elever 
på introduktionsprogram 

Skolverket har tidigare framhållit att yrkesintroduktion är ett lämp-
ligt introduktionsprogram att erbjuda yrkespaket inom, något som 
utredningen instämmer i. Utbildning enligt ett yrkespaket har som 
primärt syfte att förbereda för övergång till arbete. Därför är yrkes-
paket inte ett förstahandsval för elever som har som mål att nå 
behörighet till nationella program. För elever som har förutsätt-
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ningar att klara ett nationellt yrkesprogram bör studier där fortsatt 
vara huvudspåret. Yrkespaket kan dock bidra till ökad motivation 
och till att elever som saknar behörighet till nationellt program rus-
tas med kompetens som delar av arbetsmarknaden efterfrågar. 
Utbildningarna ställer krav på att eleven ska kunna tillgodogöra sig 
yrkeskurser och fungera ute på en arbetsplats. Elever som inte upp-
fyller detta kan i ett första skede ha behov av andra utbildnings- och 
motivationsinsatser. Insatser för att utveckla användningen av yrkes-
paket ska därmed inte ses som en universallösning för elever på intro-
duktionsprogram. Det finns ytterligare utvecklingsområden som 
behöver belysas för att fler unga ska nå målen med sin utbildning på 
introduktionsprogram. Vi vill därmed understryka att det även fort-
satt behöver finnas andra mål med utbildning på introduktions-
program. Avsikten är inte heller att yrkespaketen ska bli en genväg 
ut i arbete för elever som har förutsättningar att slutföra ett natio-
nellt program.38 

5.5.2 Branschernas engagemang i systemet med yrkespaket 
är betydelsefullt för fortsatt utveckling 

Utredningens uppfattning är att det råder en samsyn mellan bransch-
företrädare, myndigheter och organisationer om att det är viktigt att 
fler ungdomar som läser introduktionsprogram kommer ut i arbete. 
Många branscher ser också introduktionsprogram som en möjlig 
rekryteringsbas. De framför dock att dagens yrkespaket behöver an-
passas för användning på introduktionsprogram och att det behöver 
bli tydligare hur nationella yrkespaket skiljer sig från nationella yrkes-
program. Bland flera branschföreträdare finns en stark uppfattning 
att yrkespaketen är framtagna för användning i komvux och för att 
läsas av vuxna som har en gymnasiekompetens i botten. Branscher-
nas syn på och inflytande i utformningen av yrkespaket har betydelse 
för den framtida utvecklingen av utbildningarnas roll i gymnasie-
skolan. För att utbildning enligt ett yrkespaket ska leda till anställ-
ningsbarhet är det avgörande att det finns en efterfrågan på den aktu-
ella kompetensen och att branscherna engagerar sig i utformningen 
av yrkesutbildning för elever på introduktionsprogram. 

 
38 Se även 5.5.4 för ytterligare resonemang om mål för utbildningen på introduktionsprogram.  
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Det finns branschrepresentanter som menar att yrkespaketen kan 
leda till inlåsningseffekter, som gör att en elev på längre sikt blir 
arbetslös. Sannolikt understöds denna bild av att det saknas en natio-
nell uppföljning av hur etableringen ser ut efter genomförd utbildning 
enligt ett yrkespaket. Som utredningen tidigare lyft, visar den statistik 
som finns att tillgå gällande ungdomars sysselsättning efter gymnasie-
skolan att yrkesinslag på introduktionsprogram stärker möjligheterna 
till arbete. Utredningens studie pekar också på att elever som läser 
yrkespaket får en viktig första kontakt med en arbetsgivare. 

Andra branschrepresentanter ser yrkespaketen som en bra och 
snabb väg till kompetensförsörjning och ett ökat intresse för yrkes-
utbildning. Genom utredningens studie framkommer också en mer 
positiv inställning till möjligheten att anställa ungdomar som genom-
fört ett yrkespaket bland lokala arbetsgivare. Det indikerar att den 
mer ifrågasättande inställning som vissa nationella branschrepresen-
tanter ger uttryck för inte alltid manifesteras på lokal nivå. 

Behov att synliggöra vilka kompetenser som de nationella 
yrkespaketen leder till 

Utredningen bedömer att yrkespaket är särskilt viktiga inom vissa 
yrken där det råder brist på arbetskraft med relevant kompetens. 
Begreppet anställningsbarhet har ingen entydig och vedertagen defi-
nition utan kan tolkas relativt. Vi ser därför att det behov av fortsatt 
diskussion mellan Skolverket och de nationella programråden vad 
gäller frågor kopplade till ungdomars anställningsbarhet efter yrkes-
paket. Sådana diskussioner kan t.ex. klargöra vilka yrkespaket som 
förbereder elever för ett yrke kontra en smalare arbetsuppgift. Det 
finns behov av att definiera hur de delkompetenser som ett yrkes-
paket inom introduktionsprogrammen ger förhåller sig till de kom-
petenser som en elev får genom att läsa ett yrkesprogram och få en 
yrkesexamen. En möjlig väg framåt är att de nationella yrkespaketen 
nivåplaceras enligt Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. 
Nationella branschrepresentanter har påpekat möjligheten att ut-
forma yrkesutbildning på SeQF-nivå 3, en nivå som i dagsläget inte 
finns i det formella utbildningssystemet. En sådan utveckling skulle 
tydliggöra skillnaden mellan kortare yrkesutbildningar och natio-
nella yrkesprogram, samt möjliggöra framtagande av kortare yrkes-
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paket riktade till andra målgrupper (t.ex. elever på introduktions-
program som tidigare läst i grundsärskolan).  

I samband med Skolverkets uppdrag om att stödja utvecklingen 
av yrkesintroduktion togs det fram ett stödmaterial som skulle 
hjälpa skolor att dokumentera elevernas yrkeskunskaper efter av-
slutat introduktionsprogram. Där ges exempel på hur skolor kan 
dokumentera elevens yrkeskunskaper i den individuella studieplanen 
och gymnasieintyget. Gymnasieintyget lyfts fram som ett viktigt 
verktyg för elevens fortsättning efter introduktionsprogrammet. 
Gymnasieintyget kan underlätta för att bygga vidare och ta tillvara 
de kunskaper som eleven fått med sig i sina fortsatta studier och det 
kan hjälpa ungdomarna att sätta ord på sitt yrkeskunnande.  

5.5.3 Kunskapen om yrkespaket behöver öka  

Utredningen bedömer att systemet med yrkespaket inte är tillräck-
ligt känt i gymnasieskolan. Fler skolor skulle kunna tillämpa yrkes-
paket om kunskapen om utbildningarna ökade och det tillsattes 
lokala resurser för att utveckla användningen. Yrkespaketen kan 
utgöra ett viktigt verktyg för att skapa utbildningar av god kvalitet 
på yrkesintroduktion, ett tydliggörande om vad som kan ingå i ele-
vens individuella studieplan.  

Elever behöver få information om yrkespaketen inför 
gymnasievalet 

Elever rekryteras till yrkespaket antingen genom den reguljära gym-
nasieantagningen, där huvudmannen presenterar yrkespaketen inom 
sitt sökbara utbud, eller under utbildningens gång. För att elever ska 
kunna göra väl underbyggda val av yrkespaket är det viktigt att 
studie- och yrkesvägledare såväl i grund- som gymnasieskolan har 
kunskap om utbildningarna. Det är också centralt att huvudmännen 
kan presentera information om vad utbildningarna leder till. I dag 
saknas information om yrkespaket i den officiella statistiken om 
gymnasieskolan. Utredningen bedömer därför att det är av stor 
betydelse att statistiken utvecklas så att det blir möjligt att beskriva 
elevers studieresultat och etablering efter genomgången utbildning 
på de nationella yrkespaketen.  
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Förutsättningar att följa upp konsekvenser över längre tid 

Det saknas också kunskap om hur elever som läst ett yrkespaket på 
introduktionsprogram väljer att komplettera sin utbildning i kom-
vux. En utveckling av statistiken om de nationella yrkespaketen ger 
en grund för framtida uppföljning av ungdomars fortsatta utbildning 
i komvux. OECD har särskilt betonat vikten av uppföljning av 
yrkespaket i longitudinella studier.39 Studier som forskare vid IFAU 
genomfört gällande effekter av att gymnasieskolans yrkesutbild-
ningar förlängdes och fick ett mer generellt innehåll i början av 1990-
talet, visar att förändringen fick såväl positiva som negativa konse-
kvenser.40 Kommande uppföljning av de nationella yrkespaketen bör 
därför undersöka i vilken mån de bidrar till effekter i form av t.ex. 
slutförda studier, minskad arbetslöshet, bättre inkomstutveckling, 
ökat valdeltagande och minskad brottslighet.   

5.5.4 Bättre förutsättningar för uppföljning och utveckling 
av introduktionsprogram och gymnasiesärskolan 

Som beskrivits i 5.5.1 anser vi att det bör vidtas åtgärder för att skapa 
tydligare studievägar som leder elever på introduktionsprogrammen 
vidare i sina studier eller mot arbete. Utredningen bedömer att det 
behöver tas steg mot en tydligare struktur och utveckling av nationella 
mål för introduktionsprogrammen. Ett första sådant steg har presen-
terats vad gäller tillämpningen av de nationella yrkespaketen på yrkes-
introduktion, där ett nationellt mål om slutförda studier på dessa 
studievägar skulle kunna utgöra ett alternativt mål till examen för vissa 
elever. Det bör dock även fortsättningsvis finnas mål att förberedas 
för arbete som inte innebär att elever läser nationella yrkespaket. 
Andra möjliga mål kan vara att eleverna går över till ett annat intro-
duktionsprogram, nationellt program eller annan utbildning. 

Förutom ökad tydlighet för eleven och skolan kan nationella mål 
för introduktionsprogrammen innebära att det utvecklas förutsätt-
ningar för nationell statistik och fördjupad kunskap om hur det går 

 
39 OECD (2019). Vocational Education and Training in Sweden, s. 119. 
40 T.ex. Hall, C (2009). Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbild-
ningsavhopp, utbildningsnivå och inkomster. IFAU Rapport 2009:07; Hall, C. (2013). Medförde 
längre och mer generella yrkesprogram en minskad risk för arbetslöshet? IFAU Rapport 2013:16; 
Grönqvist, H. et al. (2015). Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkes-
utbildningarna på gymnasiet? IFAU Rapport 2015:11; Lindgren, K-O. (2017). Ledde förlängd 
gymnasieutbildning till ökat valdeltagande? IFAU Rapport 2017:12.  
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för elever som läser introduktionsprogram. Det skulle också inne-
bära att det utvecklas referenser för det lokala systematiska kvali-
tetsarbetet, något som efterfrågats under utredningens samråd med 
huvudmän. Som framkommit i kapitel 3 har Gymnasieutredningen 
tidigare föreslagit att uppgifter om elevers mål för utbildningen ska 
framgå av gymnasieintyget i syfte att underlätta nationell uppfölj-
ning.41 Förändringen har därefter förts in i gymnasieförordningen.42 
Enligt våra samråd med Skolverket är det dock inte möjligt att ut-
veckla statistik om elevers resultat på introduktionsprogram förrän 
en nationell standard för mål med dessa utbildningar har fastställts. 
Nuvarande information om mål med utbildningen i gymnasieinty-
gen följer inte en nationell standard, utan kan variera utifrån lokal 
tillämpning. Därmed blir uppgifterna inte jämförbara på nationell 
nivå.  

Utvecklingen av nationella målformuleringar kan utgå från intro-
duktionsprogrammens skilda syften och sätta en ram för innehållet 
i elevens individuella studieplan. Innehållet skulle på så sätt även 
fortsättningsvis kunna individanpassas, men med en tydlig vägled-
ning i de nationella målen för respektive introduktionsprogram.   

Enligt utredningen finns det också behov av mer kunskap om 
elevers måluppfyllelse i gymnasiesärskolan. Ett första steg i den rikt-
ningen bör tas genom att Skolverket publicerar uppgifter om ung-
domars sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Sådana uppgifter 
kan utgöra viktiga underlag såväl för den nationella uppföljningen av 
skolformen som för lokal utveckling.  

Behov av fortsatt stöd i utvecklingen av introduktionsprogram 

Utredningen ser att användningen av yrkespaket i gymnasieskolan 
kan gynnas av vissa generella insatser för introduktionsprogrammen. 
Det handlar bl.a. om att stöd i utveckling av yrkespaket kan ingå i 
ett större stödpaket från Skolverket gällande introduktionsprogram 
och yrkesutbildning på dessa. Skolverket hade under åren 2018–
2021, efter förslag från Gymnasieutredningen, ett uppdrag att 
genomföra insatser för att stödja huvudmän och rektorer i att stärka 
introduktionsprogrammen.43 Vi menar att det kvarstår behov av stöd 

 
41 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla, s. 755 ff. 
42 8 kap. 21 § gymnasieförordningen. 
43 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolverk (regeringsbeslut 2017-12-18). 
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för fortsatt utveckling av introduktionsprogrammen. Under utred-
ningens arbete har det framkommit ett antal utmaningar i huvud-
männens organisation av introduktionsprogrammen. Det handlar 
dels om de enskilda introduktionsprogrammens syften, dels om ele-
vers möjligheter att nå målen med sin utbildning.  

För målgruppen är det inte alltid tydligt hur innehållet i t.ex. 
yrkesintroduktion skiljer sig från individuellt alternativ eller pro-
graminriktat val. Det behöver också tydliggöras när övergången från 
språkintroduktion till annan utbildning ska ske. Andra utmaningar 
som utredningen fått till sig är den växande elevgrupp som läser indi-
viduellt alternativ. En förhållandevis stor andel av eleverna som läser 
individuellt alternativ har inga godkända betyg från grundskolan och 
saknar sysselsättning efter gymnasieskolan. Det framkommer också 
att elever som läser programinriktat val mot högskoleförberedande 
program kan ha en särskilt svår studiesituation, då de förväntas klara 
av både behörighetsstudier och gymnasiekurser parallellt. Utred-
ningen har också fått inspel om olika utmaningar som är relaterade 
till skolornas administrativa stödsystem och att dessa ibland upplevs 
försvåra arbetet med dokumentationen av elevernas utbildning på 
introduktionsprogram.  

5.5.5 Viktigt att bibehålla möjligheten till flexibilitet 
och lokal förankring 

Bakgrunden till att Skolverket 2017 fick i uppdrag att tillsammans 
med de nationella programråden ta fram förslag på nationella yrkes-
paket var att det fanns ett behov av att standardisera en bred flora av 
lokala yrkesutbildningar i syfte att skapa en större förutsägbarhet 
och likvärdighet. Utredningens slutsats är att de nationella yrkes-
paketen fungerar som en viktig referens och uppfattas av skolor som 
tydliga och lätta att kommunicera. Samtidigt är det nödvändigt att 
behålla möjligheten till en flexibilitet i utformningen, så att inne-
hållet i yrkespaketen kan anpassas efter elevens förutsättningar och 
den lokala arbetsmarknadens behov. För att kunna väga in den lokala 
arbetsmarknadens behov krävs välfungerande samarbete mellan skola 
och arbetsgivare.  

Gymnasieutredningen föreslog i En gymnasieutbildning för alla 
att yrkesutbildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärsko-
lan skulle ingå i dialoger med de nationella programråden, en föränd-
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ring som sedan infördes.44 Skolverket har därefter även utvecklat ett 
särskilt råd för introduktionsprogrammen för övriga frågor som har 
med dessa utbildningar att göra. Vår slutsats är att det finns ett mot-
svarande behov av samverkan mellan skola och arbetsliv på lokal 
nivå. Ett välfungerande samarbete mellan skola och det lokala arbets-
livet är en avgörande faktor för att yrkesutbildning ska hålla god 
kvalitet och bidra till anställningsbarhet för unga. Det är genom det 
lokala arbetslivet, som skolan kan tillgodose behovet av platser för 
apl. Det är också i dialog med arbetsgivare, som t.ex. yrkespaketens 
innehåll kan anpassas efter lokala behov. Utredningen menar att 
behovet av stärkt anknytning till den lokala arbetsmarknaden även 
gäller för annan yrkesutbildning på introduktionsprogram och på 
nationella program i gymnasiesärskolan.  

Regleringen av de lokala programråden anger inga krav på t.ex. 
organisation eller arbetssätt. Enligt bedömning från den dåvarande 
Gymnasieutredningen, som i betänkandet Framtidsvägen ursprung-
ligen föreslog införande av obligatoriska lokala programråd, skulle 
upplägget för lokala programråd avgöras lokalt utifrån lokala för-
hållanden.45 Det saknas i dag en uppdaterad bild av hur arbetet i de 
lokala programråden fungerar. 

5.5.6 Utbudet av yrkespaket kan påverkas av förslag 
på kommande förändring 

Enligt förslag i propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning 
för bättre kompetensförsörjning, som ligger för riksdagsbeslut i juni 2022, 
ska huvudmännens dimensionering av gymnasial utbildning i högre 
grad väga in arbetsmarknadens behov, även när det gäller sökbara 
introduktionsprogram där yrkespaket kan ingå.46 För att de planer-
ingsunderlag som Skolverket ska framställa till stöd för huvud-
männens dimensionering ska bli träffsäkra, ser utredningen att det 
behövs en utveckling av den officiella statistiken om introduktions-
program. Det krävs också att huvudmännen för en dialog med repre-
sentanter för den lokala eller regionala arbetsmarknaden. 

I samma proposition finns förslag om ett skollagsreglerat krav på 
samverkan mellan minst tre kommuner vad gäller planering, dimen-

 
44 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla, s. 761 ff. 
45 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, s. 387. 
46 Prop. 2021/22: 159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. 
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sionering och erbjudande av viss utbildning i gymnasieskolan. Detta 
gäller även sökbara introduktionsprogram, däribland yrkesintroduk-
tion. Utbudet av introduktionsprogram är inte lika brett och mindre 
geografiskt likvärdigt jämfört med utbudet av nationella program. 
De elever som inte är behöriga till de nationella programmen är där-
för i större utsträckning beroende av hemkommunens utbud för att 
få tillgång till utbildning. 

Enligt utredningen kan samverkan mellan huvudmän på ett posi-
tivt sätt bidra till att elever får tillgång till ett bredare utbud av yrkes-
paket. Enligt vad utredningen erfar finns en begränsande faktor i 
dimensioneringen av introduktionsprogram när det handlar om mer 
populära utbildningar, vilket leder till att elever som saknar behörighet 
till nationella program kan få ett begränsat utbud att välja bland. 
Utredningens bild är att svårigheterna med dimensionering av sökbara 
introduktionsprogram är mest framträdande på programinriktat val, i 
synnerhet mot populära högskoleförberedande program. Det har 
dock framkommit i utredningens samråd att dimensioneringen av 
platser på yrkespaket som erbjuds på yrkesintroduktion också kan 
påverkas.  

Ytterligare en förändring som föreslås i nämnda proposition är 
att det ska vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom 
komvux, som erbjuds inom ett primärt samverkansområde (om 
minst tre kommuner) som den sökande är hemmahörande i. Syftet 
är att bredda utbudet av yrkesutbildning för individer som önskar 
läsa dessa eller komplettera en tidigare utbildning. Utredningen ser 
att en sådan förändring kan stärka ungdomars möjligheter att bygga 
på ett yrkespaket efter gymnasieskolan.  

5.6 Sammanfattande diskussion och förslag  

I detta kapitel svarar vi på uppdraget att utreda användningen av 
yrkespaket på introduktionsprogram och föreslå åtgärder för utveck-
ling. Utifrån den kunskap som utredningen redogjort för framkom-
mer det att yrkespaket kan vara ett mål för utbildning på introduk-
tionsprogram och leda till etablering på arbetsmarknaden.  

Yrkespaketen används på olika sätt på introduktionsprogram, 
men i utredningen har vi sett att följande tillämpning utgör ett typ-
exempel. Yrkespaket erbjuds en elev som för tillfället bedöms sakna 
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förutsättningar att genomföra ett nationellt program, men som har 
motivation och goda förutsättningar att klara yrkeskurser samt att 
genomföra apl. Eleven läser integrerat med andra elever på ett natio-
nellt yrkesprogram och innehållet i paketet anpassas både till elevens 
och den lokala arbetsmarknadens behov, dock med god vägledning av 
de nationella yrkespaketen. Eleven ges apl och anställs ibland efter 
avslutat yrkespaket hos den arbetsgivare där eleven genomfört sin apl. 

Statens avsikt med att införa möjligheten att tillämpa nationella 
yrkespaket på introduktionsprogram var att möta behovet av att 
rusta elever med yrkeskompetens och få fler unga att komma ut i 
arbete. En ytterligare ambition med yrkespaket är att unga ska kunna 
bygga på sin utbildning i komvux, antingen direkt efter gymnasie-
skolan eller efter en tid i arbete. Enligt utredningen är systemet med 
yrkespaket ändamålsenligt, men det finns möjlighet till utveckling. 

Ett första steg för att utveckla användningen av yrkespaket 
på introduktionsprogram 

Utredningen menar att en önskvärd utveckling vore att fler huvud-
män samverkar om erbjudandet av yrkespaket för att utöka det för 
eleven tillgängliga utbudet, att yrkespaketen presenteras som ett 
alternativ i den ordinarie gymnasieantagningen och att studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan ger information om studievägarna. 
Utredningen ser också en fördel i att huvudmännen strävar efter att 
tillämpa de nationella yrkespaketen, eftersom dessa är förankrade 
med branschen och ger en större förutsägbarhet såväl för eleven som 
för en presumtiv arbetsgivare.  

De förslag och bedömningar som utredningen presenterar nedan 
kan ses som ett första steg för att utveckla användningen av yrkes-
paket i gymnasieskolan. De ger förutsättningar för att tydliggöra 
yrkespaketens roll, öka kunskapen om möjligheten att erbjuda dessa 
studievägar samt stärka uppföljningen av ungdomars sysselsättning 
och vidareutbildning efter gymnasieskolan. Utredningen bedömer 
att dessa insatser bör utvärderas av Skolverket och att regeringen 
därefter bör ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs. Effekter 
på längre sikt skulle också kunna följas av t.ex. IFAU. Exempel på 
åtgärder som kan övervägas i ett senare skede är införande av en skyl-
dighet för kommuner att erbjuda nationella yrkespaket i syfte att 
ytterligare utöka elevers tillgång till utbildningarna eller reglering 
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som ytterligare befäster de nationella yrkespaketens status som alter-
nativt mål till examen för vissa elever. Om regeringen har för avsikt 
att utöka möjligheten för elever på nationella program att läsa yrkes-
paket bör denna fråga utredas vidare.  

5.6.1 Yrkespaketens roll i gymnasieskolan behöver förtydligas 

Utredningens bedömning: Skolverket bör få i uppdrag att i 
samråd med de nationella programråden tydliggöra hur nationella 
yrkespaket kan användas inom gymnasieskolans introduktions-
program. I detta arbete ingår att klargöra skillnaden i ungdomars 
anställningsbarhet efter utbildning enligt nationella yrkespaket 
respektive nationella yrkesprogram. 

 
I Skolverkets uppdrag att utforma sammanhållna yrkesutbildningar 
var det tydligt att studievägarna skulle utformas så att de även skulle 
kunna tillämpas inom gymnasieskolans introduktionsprogram där så 
är lämpligt. Det är huvudmannen för skolenheten som bestämmer 
om och vilka yrkespaket som ska erbjudas samt vilka elever som ska 
erbjudas utbildningarna.  

I de samråd som utredningen har haft med huvudmän och bransch-
representanter framkommer en gemensam bild av att yrkespaketen 
framför allt är framtagna för att användas inom ramen för komvux. En 
del huvudmän menar att yrkespaketen är alldeles för omfattande och 
svåra för elever på introduktionsprogrammen, andra framför behov av 
att komplettera yrkespaketen med ytterligare kurser och ämnen. 
Branschföreträdare vittnar om att yrkespaketens innehåll är otill-
räckligt och menar att det handlar om yrken med höga kvalifikations-
krav samt att svårigheter i ungdomars etablering efter yrkespaket 
också bottnar i anställningsavtal och lönenivåer. Benämningen yrkes-
paket uppfattas ibland som missvisande då den signalerar att utbild-
ningen leder till ett yrke, medan så inte alltid är fallet. 

Samtidigt finns också en positiv bild av tillämpningen av yrkes-
paket inom introduktionsprogrammen. Yrkespaketen fyller en lucka 
i utbildningssystemet och ger obehöriga elever en utbildning som är 
tydlig, som motiverar och ger eleverna en yrkesutbildning i stället 
för att hamna i den återvändsgränd som några menar att introduk-
tionsprogrammen kan vara. Det framkommer att yrkespaketen är 



Yrkespaket – en möjlig väg till arbete för vissa elever på introduktionsprogram SOU 2022:34  

222 

lämpliga att erbjuda elever som klarar av att genomföra yrkesutbild-
ning i skolan och på en arbetsplats.  

Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det finns behov av 
att definiera hur de delkompetenser som ett yrkespaket inom intro-
duktionsprogrammen ger förhåller sig till de kompetenser som en 
elev får genom en examen från ett nationellt yrkesprogram. Vår 
bedömning är att Skolverket tillsammans med de nationella program-
råden bör tydliggöra hur de nationella yrkespaketen kan tilllämpas på 
introduktionsprogram. För att uppdraget ska kunna genomföras med 
god kvalitet bör Skolverket följa upp vilka nationella yrkespaket som 
används i gymnasieskolan och hur etableringen ser ut efter utbild-
ningen (se 5.6.5).  

En viktig faktor för den fortsatta användningen av yrkespaket i 
gymnasieskolan är att möjligheten att komplettera sina studier med 
ytterligare kurser och därmed erhålla yrkesexamen underlättas. 
I kapitel 6 återkommer vi till arbetet med underlättande av över-
gångar till komvux för unga som lämnar gymnasieskolan utan exa-
men. Ett av förslagen där rör erbjudandet av avslutande väglednings-
samtal (se 6.6.1). Utredningen bedömer att vägledningssamtalet är 
ett viktigt sammanhang att upplysa elever som läst yrkespaket om 
hur de kan bygga på sin utbildning i komvux eller folkhögskola, 
antingen direkt efter gymnasieskolan eller efter en tid i arbete.  

5.6.2 Framtagande och förvaltning av yrkespaketen 

Utredningens bedömning: Skolverket har enligt instruktion ett 
ansvar att bedöma behovet av utveckling av läroplaner och andra 
styrdokument. Utredningens bedömning är att det inom ramen 
för detta arbete finns ett ansvar att hålla utbudet av nationella 
yrkespaket uppdaterat.  

 
Skolverkets uppdrag att i samråd med de nationella programråden 
utforma sammanhållna yrkesutbildningar inom regional yrkesinrik-
tad vuxenutbildning, samt tilläggsuppdraget att göra dem möjliga att 
använda även inom gymnasieskolans introduktionsprogram, redo-
visades i december 2017. Skolverket har därefter inte fått något sär-
skilt uppdrag kopplat till utveckling av de nationella yrkespaketen. 
Däremot har myndigheten i sitt arbete ett ansvar att hålla styrdoku-
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menten uppdaterade och relevanta. Skolverket har också i enlighet 
med myndighetens instruktion ett ansvar för de nationella program-
råden, som syftar till att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv 
så att utbildningarna är uppdaterade och motsvarar arbetslivets 
behov. Utredningen bedömer därför att ett kontinuerligt arbete med 
att hålla utbudet av nationella yrkespaket uppdaterat bör anses ligga 
inom ramen för Skolverkets instruktion.  

5.6.3 Åtgärder för att öka kunskapen om yrkespaket  

Utredningens bedömning: Skolverket bör ges i uppdrag att på 
nytt implementera möjligheten att erbjuda nationella yrkespaket 
inom gymnasieskolans introduktionsprogram i syfte att öka 
kunskapen bland huvudmän, rektorer, studie- och yrkesväg-
ledare, elever och arbetsgivare. Utredningen bedömer att detta 
uppdrag med fördel kan inrymmas i mer omfattande stöd vad 
gäller utformning och utveckling av introduktionsprogram.  

 
Kunskapen om yrkespaket som en möjlighet på introduktionspro-
grammen tycks fortfarande vara relativt begränsad. Detta är något 
som framkommer i utredningens samråd med huvudmän och 
branscher, i den studie som utredningen låtit genomföra samt i 
Skolverkets uppföljning av yrkespaket i gymnasieskolan. Det finns 
behov av förtydliganden och stöd kring hur de nationella yrkes-
paketen på introduktionsprogram kan användas. Utredningen bedö-
mer att den varierande kännedomen om yrkespaketen leder till att 
dessa utbildningar tillämpas i olika omfattning i landet. Den begrän-
sade kunskapen bland såväl skolor, arbetsgivare som elever anges 
som ett skäl till att elever inte erbjuds läsa yrkespaket. 

En förutsättning för att utbildningarna ska få legitimitet och ge 
eleven en möjlig väg till etablering är att det tydliggörs hur nationella 
yrkespaket kan användas inom introduktionsprogrammen (bedöm-
ning 5.6.1). Detta tydliggörande bör föregå en ny implementering. 

Utredningen bedömer att det kvarstår stödbehov i den lokala 
utformningen av introduktionsprogram och att Skolverket bör få ett 
förnyat uppdrag att erbjuda stöd. En del av ett sådant stöd bör omfatta 
användandet av individuella studieplaner på introduktionsprogram 
och dokumentationen av utbildning på introduktionsprogram. Det 
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bör även omfatta stöd riktat till studie- och yrkesvägledare som ska 
vägleda elever till utbildning på introduktionsprogram. Utredningen 
bedömer att stödet kan ingå i arbetet med de kvalitetsdialoger som 
Skolverket i samverkan med SPSM ska genomföra med huvudmän-
nen, men också erbjudas i form av processtöd riktat till rektorer och 
lärare.  

5.6.4 Definition av yrkespaket på introduktionsprogram 

Utredningens förslag: I enlighet med regeringens proposition 
2021/22:159 om införande av en definition i skollagen av sam-
manhållna yrkesutbildningar i komvux ska det införas en mot-
svarande reglering för introduktionsprogram enligt följande. 

Kurser som är relevanta för ett yrkesområde kan kombineras 
till en sammanhållen yrkesutbildning som erbjuds på introduk-
tionsprogram. Utbildningen ska kunna utformas som en nationell 
sammanhållen yrkesutbildning eller vara utformad av en huvud-
man. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska få meddela föreskrifter om vilka sammanhållna yrkesutbild-
ningar som ska vara nationella och vilket innehåll dessa ska ha.  

En del av utbildningen i en sammanhållen yrkesutbildning ska 
genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela före-
skrifter om minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet 
och om undantag från kravet på arbetsplatsförlagt lärande.  

 
Utredningens analys visar att yrkespaketens roll i gymnasieskolan 
behöver tydliggöras i regleringen. För närvarande ligger en propo-
sition om motsvarande reglering i komvux för beslut i riksdagen 
efter förslag från Utredningen om planering och dimensionering av 
komvux och gymnasieskola. Utredningen bedömer att en reglering 
även för introduktionsprogrammens del kan leda till en ökad tyd-
lighet för huvudmän, skolor, arbetsgivare och potentiella elever. 

Utredningens bedömning är att apl utgör en central del av utbild-
ningen på ett yrkespaket. Därför ska det föreskrivas om en minsta 
omfattning av apl, med möjlighet för vissa undantag. Utredningen 
bedömer att utgångspunkt bör tas i regleringen av omfattningen av 
apl på de nationella yrkesprogrammen, men ställas i proportion till 
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antalet poäng för respektive nationellt yrkespaket. Eftersom det är 
Skolverket som fattar beslut om innehållet i de nationella yrkespake-
ten bedömer utredningen att det är rimligt att myndigheten även tar 
fram föreskrifter om minsta omfattning av apl. Ett alternativ kan 
vara att minsta omfattning av apl regleras i gymnasieförordningen, i 
likhet med de nationella yrkesprogrammen. 

5.6.5 Ökad tydlighet kring dokumentation och bättre 
förutsättningar för uppföljning  

Utredningens bedömningar:  

• För att synliggöra erhållna yrkeskompetenser efter genom-
gånget yrkespaket bedömer utredningen att Skolverket bör 
föreskriva hur elevers utbildning enligt de nationella yrkes-
paketen ska dokumenteras i den individuella studieplanen. 
Föreskriften om utformningen av gymnasieintyg efter intro-
duktionsprogram ska även ange slutförd utbildning enligt ett 
nationellt yrkespaket.  

• Skolinspektionen bör genomföra en kvalitetsgranskning av 
användningen av individuella studieplaner på introduktions-
program.  

• Skolverket bör inom ramen för sitt instruktionsenliga uppdrag 
utveckla statistik om resultat efter utbildning på nationella 
yrkespaket. Syftet med utvecklingen är att bidra till ökad kun-
skap om i vilken mån eleverna når målen med dessa utbild-
ningar. Statistiken kan även ingå som underlag för utvärdering 
av de förändringar som utredningen föreslår gällande yrkes-
paketens roll i gymnasieskolan. 

• Skolverket bör inom ramen för sitt instruktionsenliga uppdrag 
utveckla statistik om sysselsättning efter utbildning i gym-
nasiesärskolan och överväga framställning av statistik om ele-
vers betyg i gymnasiesärskolan. 

 
Utredningen bedömer att det finns behov av att tydliggöra hur 
utbildning enligt yrkespaket ska dokumenteras i elevers individuella 
studieplaner respektive gymnasieintyg. Av den anledningen anser vi 
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att Skolverket bör föreskriva hur yrkespaket ska dokumenteras i 
elevernas individuella studieplaner. Dokumentationen av erhållna 
yrkeskompetenser är viktig för ungdomars möjlighet till etablering 
efter utbildningen. Därför bedömer utredningen att ett tillägg i 
Skolverkets föreskrift om gymnasieintyg ska göras så att det framgår 
om eleven genomgått ett nationellt yrkespaket. I nuvarande skriv-
ning står att det i förekommande fall ska anges vilket yrkesområde 
eller yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot (SKOLFS 
2011:147, bilaga 1). Föreskrifter om dokumentation i individuella 
studieplaner och gymnasieintyg bör även underlätta för utveckling 
av skolors administrativa stödsystem, ett behov som lyfts under 
utredningens samråd. Utredningen bedömer att en utveckling av de 
administrativa stödsystemen kan förenkla den dokumentation som 
skolorna ska göra. Utredningen ser också att det vore önskvärt att 
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av hur doku-
mentationen i individuella studieplaner för elever på introduktions-
program fungerar. 

Utredningen bedömer att de nationella yrkespaketen bidrar till 
en tydligare struktur för yrkesutbildning på introduktionsprogram, 
en standard och ett gemensamt mål som gör möjliggör uppföljning. 
För övrig utbildning inom introduktionsprogram ser utredningen 
behov av en översyn av vilka mål som ska vara möjliga att skriva in i 
elevens individuella studieplan och gymnasieintyg, vilket vi åter-
kommer till i 5.6.7.  

Förutsättningar för uppföljning och utvärdering 

Av utredningens direktiv framgår som utgångspunkt för uppdraget 
att de åtgärder som föreslås ska vara möjliga att utvärdera. I syfte att 
utveckla statistik om resultat av och sysselsättning efter nationella 
yrkespaket bedömer utredningen att Skolverket bör framställa sta-
tistik om nationella yrkespaket utifrån uppgifter från elevers gym-
nasieintyg. Gymnasieintygen rapporteras redan i dag in via Univer-
sitets- och högskolerådet och ingår i det underlag som Skolverket 
har att tillgå för den officiella statistiken om gymnasieskolans betyg 
och studieresultat. Föreskriften för uppgiftslämnandet bör därmed 
utökas med information om koder för de nationella yrkespaketen.  
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För att kunna framställa statistik om de nationella yrkespaketen 
behöver först en reglering av yrkespaket införas i skollagen (se för-
slag 5.6.4). Utveckling av statistik om nationella yrkespaket på intro-
duktionsprogram möjliggör uppföljning av ungdomars komplettering 
i komvux, dvs. om yrkespaketen byggs på enligt statens intention. 
Statistiken kan utgöra underlag för utvärdering, som utredningen 
bedömer att Skolverket bör genomföra gällande yrkespaketens tyd-
ligare roll i gymnasieskolan. IFAU har tidigare utvärderat konse-
kvenser av att gymnasieskolans yrkesprogram förlängdes under 1990-
talet. Utredningen bedömer att utveckling av statistik om nationella 
yrkespaket bör möjliggöra liknande analyser, där utfall av nationella 
yrkespaket t.ex. kan jämföras med motsvarande uppgifter för annan 
utbildning på introduktionsprogram. Statistiken kan dessutom nytt-
jas i Skolverkets framställning av regionala planeringsunderlag som 
ska verka till stöd för huvudmännens beslut om dimensionering.  

För gymnasiesärskolans del bör utveckling av betygsstatistik 
övervägas. Utredningen bedömer dock att en kommande ämnes-
utformning av gymnasiesärskolan bör föregå en eventuell utveckling 
av betygsstatistik för att undvika onödiga kostnader för utveckling 
av skolornas administrativa system. Utveckling av betygsstatistik i 
gymnasiesärskolan är motiverad utifrån att det saknas underlag för 
att beskriva måluppfyllelse och kvalitet i skolformen, vilket fram-
kommit i kapitel 3. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete på 
Skolverket i syfte att framställa statistik om ungdomars sysselsätt-
ning efter gymnasiesärskolan. Utredningen bedömer att den stati-
stiken kommer att vara ett viktigt bidrag i uppföljningen av gym-
nasiesärskolans måluppfyllelse på såväl nationell som lokal nivå. 

Utredningen bedömer att framställning av statistik om resultat 
på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan bör leda till att 
indikatorer för dessa utbildningar utvecklas inom ramen för arbetet 
med det nationella kvalitetssystemet.    
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5.6.6 Yrkesutbildning på introduktionsprogram 
och i gymnasiesärskolan ska ingå i samverkan 
i lokala programråd 

Utredningens förslag: Gymnasieförordningens 1 kap. 8 § ska 
utvidgas så att samverkan mellan skola och arbetsliv i lokala 
programråd även ska omfatta yrkesutbildning som anordnas på 
introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan. 

 
Utredningens bedömning: Skolverket bör få i uppdrag att följa 
upp arbetet i lokala programråd.  

 
Ett välfungerande samarbete mellan skola och det lokala arbetslivet 
är en avgörande faktor för att yrkesutbildning ska hålla god kvalitet 
och bidra till anställningsbarhet för unga. Det är genom det lokala 
arbetslivet som skolan kan tillgodose behovet av platser för apl. Det 
är också i dialog med arbetsgivare som t.ex. yrkespaketens innehåll 
kan anpassas efter lokala behov. Den nuvarande regleringen i gym-
nasieförordningen gör endast gällande att samverkan i lokala pro-
gramråd ska ta sikte på de nationella yrkesprogrammen. Utredningens 
bild är att yrkesutbildning som anordnas inom introduktionsprogram, 
däribland yrkespaket, och i gymnasiesärskolan sällan är i fokus för den 
dialog som sker i lokala programråd fastän detta skulle vara gynnsamt. 
Därför föreslår utredningen att gymnasieförordningen justeras så att 
krav på samverkan i lokala programråd även ska omfatta yrkesut-
bildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan. Före-
liggande förslag kan ses som ett komplement till den samverkan som 
sker på nationell nivå. 

Utredningens avsikt med förslaget är inte att det ska utvecklas 
nya, parallella spår till befintliga lokala programråd. Där det redan 
i dag finns etablerade lokala programråd är tanken att frågor om 
yrkesutbildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan 
ska inkluderas i de befintliga programrådens diskussioner. I de fall 
det i dag inte finns ett etablerat lokalt programråd, t.ex. beroende på 
att huvudmannen inte anordnar motsvarande nationella yrkespro-
gram i gymnasieskolan, kan dock nyetablering vara nödvändig. Om-
fattningen på nödvändig utveckling är därmed beroende dels på vilka 
utbildningar huvudmannen anordnar, dels hur organisationen av 
lokala programråd ser ut i dag. Utredningen ser också att arbetet i de 
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lokala programråden för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
med fördel kan samordnas med motsvarande yrkesråd i komvux. 

Utredningen föreslår inte ytterligare reglering av de lokala pro-
gramråden, men bedömer att det vore önskvärt att Skolverket följer 
upp hur arbetet i de lokala programråden fungerar. En sådan upp-
följning kan också ge underlag för ställningstagande om ytterligare 
reglering av de lokala programrådens funktion är motiverad. 

5.6.7 Ytterligare reglering av introduktionsprogrammen 
bör utredas 

Utredningens bedömning: Behovet av ytterligare reglering av 
introduktionsprogrammen bör utredas i syfte att skapa en tyd-
ligare struktur för utbildningarna. Översynen bör omfatta frågor 
om tydligare renodling av de enskilda introduktionsprogram-
mens syften, införande av en nationell standard för möjliga mål 
för utbildningen på introduktionsprogram samt förenkling av 
regleringen av de dokument som utfärdas efter utbildning.  

 
I utredningens studie om yrkespaket och under de samråd som ut-
redningen haft framkommer utmaningar förknippade med att intro-
duktionsprogrammen är så sparsamt reglerade. En sådan utmaning 
rör otydligheter relaterade till de enskilda introduktionsprogram-
mens delvis överlappande syften och avsaknaden av ändamålsenlig 
nationell statistik.  

Utredningen bedömer att det bör utredas hur en nationell stan-
dard för möjliga mål med introduktionsprogram kan utformas. 
Nationella mål bör fortsatt ge utrymme för individanpassning. 
Framtagandet av nationella mål möjliggör utveckling av statistik om 
resultat på introduktionsprogram. Detta kan i sin tur kan leda till 
såväl bättre kunskap om introduktionsprogrammen på nationell 
nivå, som en tydligare referens för det systematiska kvalitetsarbetet 
på lokal nivå. I förlängningen innebär det också att elever som ska 
välja utbildning på introduktionsprogram ges möjlighet att göra mer 
underbyggda val. Exempel på möjliga nationella målformuleringar 
kan vara att eleven har som huvudsakligt mål att nå behörighet till 
ett nationellt program, att läsa ett yrkespaket/en yrkesutbildning 
inom ramen för introduktionsprogram, att övergå till annat intro-
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duktionsprogram eller att fortsätta utbildning inom komvux eller 
folkhögskola. 

Utredningen bedömer också att regleringen av de dokument som 
utfärdas efter introduktionsprogram bör ses över i syfte att förenkla. 
Exempelvis skulle regleringen av utfärdande av sammanställning 
kunna upphävas och dokumentationen i gymnasieintygen utvecklas 
så att det framgår om eleven har nått eller inte nått målen med sin 
utbildning.  

Utredningen bedömer att frågor om reglering av introduktions-
programmen med fördel kan inrymmas i en kommande utredning 
om behörighetskraven till gymnasieskolans nationella program.  

5.6.8 Hur utredningens förslag och bedömningar förhåller sig 
till riksdagens tillkännagivande om tvåårig yrkesskola 

Utredningens bedömning: Utredningens analys visar att det före-
kommer en underutnyttjad potential i användningen av yrkespaket 
på introduktionsprogram. Mot den bakgrunden har utredningen 
identifierat ett antal åtgärder som bör vidtas för att utveckla 
användningen. Därmed bedömer utredningen att det inte förelig-
ger behov av att gå vidare med förslaget om inrättande av en tvåårig 
yrkesskola.  

 
Enligt direktiven ska utredningen i sin analys av yrkespaketens 
användning ta utgångspunkt i ett tillkännagivande från riksdagen där 
regeringen uppmanas att låta utreda inrättandet av en tvåårig yrkes-
skola. Utredningen har haft riksdagens tillkännagivande som utgångs-
punkt i arbetet med att utreda hur yrkespaketen används och utbild-
ningarnas ändamålsenlighet.  

Utredningen uppfattar att riksdagens förslag i många delar mot-
svarar redan befintliga möjligheter på introduktionsprogrammet 
yrkesintroduktion. Programmet syftar till att elever ska få en yrkes-
inriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på 
arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. 
Det är också inom ramen för yrkesintroduktion som elever erbjuds 
att läsa yrkespaket. De nationella yrkespaketen är framtagna i sam-
arbete mellan Skolverket och branschrepresentanter och har som 
syfte att förbereda för arbete inom ett visst yrkesområde. Utred-
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ningens analys visar samtidigt att den fulla potentialen i använd-
ningen av yrkespaket i gymnasieskolan inte nyttjas än, givet att 
kunskapen om utbildningarna är begränsad hos flera intressenter.  

Oavsett om yrkesutbildning för elever som saknar behörighet till 
nationella program erbjuds inom ramen för en tvåårig yrkesskola 
eller som yrkespaket finns det synpunkter på huruvida kortare 
yrkesutbildningar verkligen förbereder unga elever för ett yrke. 
Flera branschrepresentanter som utredningen varit i kontakt med 
uttrycker farhågor med utbildningar som ger mer begränsad kom-
petens än de nationella yrkesprogrammen när det gäller ungdomar. 
Begreppen yrkesskola och yrkespaket signalerar att elever är anställ-
ningsbara i ett yrke som egentligen kräver mer kompetens. Som 
framgått ovan bedömer utredningen att Skolverket bör få ett upp-
drag att tillsammans med branscherna tydliggöra hur yrkespaket kan 
användas på introduktionsprogram. Utredningen ser inte att inrät-
tandet av en tvåårig yrkesskola löser problemet med branschernas 
syn på kortare yrkesutbildningar riktade till ungdomar.  

Till skillnad från att inrätta en tvåårig yrkesskola, separerad från 
gymnasieskolan, kan det finnas effektivitetsvinster i att hålla kortare 
yrkesutbildningar riktade till unga inom gymnasieskolans ansvar. 
Exempelvis kan detta innebära samordningsfördelar då elever på 
yrkespaket kan läsa delar av sin utbildning tillsammans med elever 
på det nationella yrkesprogrammet. Att inrätta en tvåårig yrkesskola 
kan i stället ställa högre krav på skolans kompetensförsörjning, om 
lärare och annan skolpersonal ska rekryteras till ytterligare en skol-
form, en redan i dag stor utmaning. Utredningen uppfattar att inrät-
tandet av en ny skolform också kan leda till större svårigheter för 
elever som under utbildningens gång vill ändra inriktning och vill 
övergå till ett nationellt program. Vidare kan separerade skolformer 
ge sämre förutsättningar för social sammanhållning mellan ungdo-
mar i samma ålder. 
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6 Underlätta övergångar mellan 
gymnasieskola och komvux  

I utredningens uppdrag ingår att analysera och vid behov föreslå hur 
övergången till kommunal vuxenutbildning (komvux) kan under-
lättas för elever som inte når målen med sitt introduktionsprogram 
eller annan utbildning i gymnasieskolan. Vidare ska utredningen 
överväga om åldersgränser eller andra behörighetskrav i komvux bör 
ändras i syfte att skapa mer flexibla övergångar mellan introduk-
tionsprogram och komvux. Om förslag lämnas om ändrade ålders-
gränser i komvux, ska utredningen analysera hur det påverkar unga 
elevers rättigheter och tillgång till elevhälsa och stödåtgärder. Vid 
behov ska utredningen lämna förslag som stärker unga elevers rättig-
heter och tillgång till stödinsatser i komvux. Utredningen ska även 
utreda och vid behov föreslå hur elever som är nära att få en examen, 
men som saknar en eller ett par kurser, kan ges bättre förutsättningar 
att direkt efter avslutad gymnasieutbildning läsa vidare i komvux.  

Bakgrunden till den här delen av uppdraget är att alltför många 
elever lämnar gymnasieskolan utan att ha nått målen med sin utbild-
ning. Trots att det formellt sett finns goda möjligheter att kom-
plettera en ofullständig gymnasieutbildning i komvux är det för-
hållandevis få ungdomar som väljer att göra det. Unga utan slutförd 
gymnasieutbildning löper större risk att hamna i tidig arbetslöshet, 
vilket kan leda till återkommande arbetslöshet och sämre inkomster 
senare i livet.1 Utredningen ska därför lämna förslag på åtgärder som 
underlättar för fler unga att komplettera sin utbildning i komvux, 
dock utan att dessa åtgärder innebär att ansvar för ungdomars utbild-
ning förskjuts från gymnasieskolan till komvux.  

 
1 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning. 
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Utredningen har identifierat tre områden kopplade till uppdraget 
i denna del. Det första området handlar om behovet att göra över-
gången till komvux mer sömlös, dvs. att hinder ska undanröjas så att 
övergången mellan gymnasieskolan och komvux underlättas för de 
elever som behöver komplettera sin utbildning. Det andra området 
rör hur åldersgränsen påverkar unga elevers möjligheter att gå över 
till komvux. Det tredje området handlar om komvux förutsättningar 
att ta emot unga elever som har behov av stöd och struktur i sin 
utbildning. I relation till de specifika frågeställningar som anges i 
direktiven har vi valt att vidga vårt fokus i vissa delar till att inkludera 
fler elevgrupper, vilket vi beskriver närmare i kapitel 2.  

I avsnittet som följer ger vi inledningsvis en översiktlig bild av 
utbildningen i komvux. Därefter beskriver vi utifrån olika statistik-
underlag hur övergången till komvux ser ut bland elever som lämnar 
gymnasieskolan utan examen, för att senare beskriva de tre identifie-
rade områdena närmare. Reglering av relevans för de tre identifierade 
områdena beskrivs dels översiktligt inledningsvis, dels mer i detalj 
under respektive avsnitt (6.3–6.5). I slutet presenterar vi utredningens 
analyser, förslag och bedömningar. Notera att vi använder begreppet 
komvux synonymt med kommunal vuxenutbildning, som är det 
begrepp som används i reglering. Begreppet vuxenutbildning an-
vänds vidare i flera betydelser. När utredningen använder begreppet 
vuxenutbildning avser detta såväl kommunal vuxenutbildning som 
utbildning inom folkhögskola.  

6.1 En översiktsbild av utbildningen i komvux  

Målen för komvux är bl.a. att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande och ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens i 
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Utgångspunk-
ten för utbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar.2 
Nedan beskrivs översiktligt den utbildning som erbjuds i komvux, 
utbildningens upplägg samt organisering och samverkan inom skol-
formen. Som alternativ till komvux finns även möjlighet för elever 
att göra en övergång till folkhögskola och läsa på gymnasial nivå för 
att få behörighet till fortsatt utbildning på högskola och universitet. 
Denna utbildningsform kommer därför att redogöras för i korthet.  

 
2 20 kap. 2 § skollagen (2010:800). 
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6.1.1 Utbildning som erbjuds i komvux 

Inom komvux ska kommunerna tillhandhålla kommunal vuxenut-
bildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning 
för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i 
svenska för invandrare (sfi).3 Nedan följer en kort beskrivning av de 
olika nivåerna.  

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är en rättighet 
för vuxna som saknar de kunskaper som vanligtvis uppnås i grund-
skolan.4 Utbildningen omfattar samma ämnen som i grundskolan 
med undantag för ämnen som är praktiskt-estetiska.5 Syftet är att ge 
vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och 
arbetslivet, samt möjliggöra fortsatta studier. 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå syftar till att ge 
vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i 
gymnasieskolan ska ge. Utbildningen erbjuder såväl yrkeskurser som 
högskoleförberedande kurser. Det är en rättighet att delta i en utbild-
ning på gymnasial nivå för att uppnå grundläggande och särskild 
behörighet till högskola och yrkeshögskola. I övrigt är komvux på 
gymnasial nivå inte en rättighet utan urval görs.6 Detta beskrivs när-
mare i avsnitt 6.1.2. Det finns även bestämmelser om att den sökande 
ska ha uppnått en viss ålder och uppfylla andra behörighetskrav för 
att sökanden ska få tillträde till utbildning i komvux på grund-
läggande och gymnasial nivå, dessa beskrivs närmare i avsnitt 4.1.  

Sfi syftar till att vuxna invandrare, från 16 år, får grundläggande 
kunskaper i svenska språket. Eleven ska få möjlighet att utveckla ett 
funktionellt andraspråk för aktiv delaktighet i vardags-, samhälls- 
och arbetsliv samt för fortsatta studier.  

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning vänder sig till 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen finns 
på grundläggande och gymnasial nivå och motsvarar grundsärskolan 
respektive gymnasiesärskolans nationella program. De vuxna som 
saknar dessa kunskaper och har förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen omfattas av motsvarande rätt till utbildning inom kom-
vux som elever i komvux på grundläggande och gymnasial nivå.7 

 
3 20 kap. 3 § skollagen.  
4 20 kap. 11 § skollagen. 
5 Till de praktiskt-estetiska ämnen som avses hör bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, teknik 
samt hem- och konsumentkunskap. 
6 20 kap. 23 § skollagen; 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
7 20 kap. 11 a § och 20 a § skollagen.  
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6.1.2 Rättighetsbaserad utbildning och urvalsprinciper 
i komvux 

Personer som saknar behörighet till högskoleutbildning eller utbild-
ning inom yrkeshögskolan har rätt att delta i utbildning på gymnasial 
nivå i syfte att uppnå sådan behörighet, förutsatt att de uppfyller 
behörighetskraven för komvux. Eftersom det är möjligt att få yrkes-
examen utan att ha uppnått grundläggande behörighet till högskole-
studier, garanteras dessa elever en möjlighet att uppnå sådan behö-
righet inom komvux på gymnasial nivå. Det avser dock enbart 
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och inte alla typer av 
högskolestudier.8  

Om inte alla sökande som är behöriga till en utbildning som inte 
omfattas av en rätt kan antas, ska ett urval göras. Utgångspunkten 
för utbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar.9 De nya 
reglerna om urval, som började tillämpas 1 juli 2021, anger i vilken 
ordning olika grupper av sökande ska prioriteras. Urval kan bli 
aktuellt för de sökande som är behöriga om antalet sökande är fler 
än antalet platser på utbildningen. För sökande som har rätt till 
utbildningen ska inget urval göras. När det gäller komvux på gym-
nasial nivå innebär den nya regleringen att vid urval ska företräde, i 
den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst 
behov av utbildning p.g.a. att den sökande:  

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en 
upprättad individuell studieplan,10 

2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått 
någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan, 

3. är eller riskerar att bli arbetslös,  

4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 

5. behöver utbildningen för planerat yrkesval. 

Till skillnad från den gymnasiala nivån utgör utbildningen på grund-
läggande nivå, särskild utbildning på grundläggande nivå och sfi i 
komvux alltid en rättighet för de personer som uppfyller krav på 

 
8 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 482 ff. 
9 20 kap. 2 § skollagen och 3 kap. 7 § förordningen om vuxenutbildning. 
10 Detta avser en individuell studieplan upprättad i komvux se 20 kap. 8 § skollagen och 2 kap. 
16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
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ålder och övriga villkor som framgår i avsnittet ovan. Förutom rätt 
till utbildning och urval påverkar även behörighetsregler och ålders-
krav, vilket vi återkommer till i 6.4. 

6.1.3 Hur utbildningen läggs upp i komvux 

Utbildningen i komvux skiljer sig från studierna i gymnasieskolan. 
I komvux kan elever t.ex. studera för att läsa enstaka kurser eller 
ämnen, för att få en examen eller läsa in behörighetsgivande kurser 
inför högskolestudier. Det finns också möjlighet att läsa olika 
kombinationer av kurser som är relevanta för ett yrkesområde, s.k. 
yrkespaket.11 Huvudmannen kan i vissa fall erbjuda sammanhållen 
yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, s.k. regionalt 
yrkesvux, vilket beskrivs i nästa avsnitt. Det finns dock inte några 
färdigkomponerade kombinationer av kurser likt gymnasieskolans 
nationella program att söka och behörighet till utbildning bedöms 
utifrån varje enskild kurs. Kurser med när- eller distansundervisning 
bedrivs året runt i kommunal regi eller av upphandlade externa ut-
bildningsanordnare samt ofta med olika studietakt och studietid.12 
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan som ska 
innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad 
omfattning av studierna. Närmare reglering av den individuella 
studieplanen framgår av förordningen om vuxenutbildning.13 

6.1.4 Huvudmannaskap och samverkan inom komvux 

Det är kommunerna som är huvudmän för komvux. I kommunen 
ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens 
uppgifter när det gäller utbildningen. En region får i viss utsträck-
ning vara huvudman för komvux och tillhandahålla komvux på gym-
nasial nivå inom områdena naturbruk och omvårdnad. Efter över-
enskommelse med en kommun får en region även tillhandahålla ut-
bildning på gymnasial nivå inom andra områden.14 

 
11 Yrkespaket beskrivs närmare i kapitel 5.  
12 Nu pågående arbete med ämnesutformning av utbildningen i komvux kommer påverka hur 
upplägget kommer se ut framöver.  
13 2 kap. 16 § förordningen om vuxenutbildning.  
14 2 kap. 2 och3 §§skollagen;15 kap. 31 § skollagen.  
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Det är inte möjligt för enskilda att godkännas som huvudmän för 
komvux, men inom utbildningen får alla uppgifter överlämnas på 
entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.15 En kommun 
kan även sluta avtal med andra kommuner eller regioner om att de 
ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom komvux.16 
I propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 
kompetensförsörjning föreslås att sådan samverkan ska bli obligato-
risk där kommuner ska planera, dimensionera och erbjuda utbild-
ning i samverkan med minst två andra kommuner.17 Kommunerna 
kan alltså välja att organisera komvux på olika sätt. Vid entreprenad 
behåller kommunen huvudmannaansvaret. Vid samverkan övergår 
huvudmannaansvaret till den som tar över kommunens uppgifter. Det 
finns även möjligheter för kommuner att genom samverkan ansöka 
om statsbidrag för att utöka utbildningsutbudet och erbjuda regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning, s.k. regionalt yrkesvux.18 Kommu-
nerna kan då också erbjuda sammanhållen yrkesinriktad vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå i kombination med sfi och svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå, s.k. kombinationsutbildningar. 
De sammanhållna yrkesutbildningarna i regionalt yrkesvux kan även 
ges i form av lärlingsutbildning.  

6.1.5 Alternativ för utbildning på gymnasial nivå 

Utöver komvux finns det möjlighet att studera på gymnasial nivå på 
folkhögskola som ger behörighet till vidare studier på högskola och 
universitet. Folkhögskola är en skolform som ligger utanför det 
offentliga skolväsendet och som därmed inte regleras i skollagen. Folk-
högskolan riktar sig främst till vuxna och finansieras i huvudsak med 
offentliga medel från staten och från regioner.19 Folkhögskolorna är 
inte bundna av nationellt fastställda kurs- eller läroplaner. De två 
största kurstyperna som erbjuds är allmän och särskild kurs. Allmän 
kurs är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasie-
utbildning. Allmän kurs på gymnasial nivå ger grundläggande behö-
righet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Efter 

 
15 23 kap. 2 och 8 §§ skollagen. 
16 23 kap. 8 § skollagen. 
17 Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. 
18 Förordning (2016:353) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
19 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. 
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genomförd utbildning får deltagarna inte ett examensbevis utan ett 
intyg om godkänt resultat från allmän kurs. Intyget kan användas för 
antagning till högskolan eller yrkeshögskolan som sker i en särskild 
urvalsgrupp.  

Sfi kan överlämnas på entreprenad till en folkhögskola. Folkhög-
skolor kan dessutom bedriva utbildning som motsvarar sfi. Den som 
har rätt att delta i sfi inom komvux har rätt att i stället delta i en 
folkhögskolas motsvarande utbildning, om folkhögskolan har getts 
betygsrätt av Skolinspektionen.20 De allmänna bestämmelserna om 
den kommunala vuxenutbildningen och bestämmelserna om sfi i 
skollagen gäller då också för sådan utbildning motsvarande sfi som 
folkhögskolorna kan bedriva.21  

6.2 Hur ser övergången till komvux ut bland elever 
som lämnar gymnasieskolan utan examen? 

Som framkommit av kapitel 3 lämnar nästan tre av tio elever gym-
nasieskolan utan examen. Merparten av dessa har antingen varit 
registrerade i år 3 på nationellt program eller avslutat sin gymnasie-
utbildning på ett introduktionsprogram. I det här avsnittet fokuserar 
vi på statistik som beskriver övergången till komvux utifrån ett urval 
av källor i den officiella statistiken, en särskild studie och statistik 
som Skolverket bistått utredningen med. Den sistnämnda statistiken 
omfattar i vissa delar även övergång till folkhögskola. Eftersom det 
saknas statistik om studieresultat i gymnasiesärskolan och om fort-
satta studier efter gymnasiesärskolan omfattas ungdomar som läst i 
den skolformen inte av underlagen som beskrivs.  

6.2.1 Direktövergång till komvux  

Som en del av den officiella statistiken om studieresultat i gymnasie-
skolan publicerar Skolverket uppgifter om direktövergång bland 
elever som varit registrerade i år 3 i gymnasieskolan en given höst-
termin.22 Statistiken visar hur många av dessa elever som är registre-

 
20 Se 6 kap. 1 och 19 §§ förordningen om vuxenutbildning. 
21 24 kap. 12 § skollagen. 
22 Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåren 
2018/19–2020/21, tabell 16 A. 
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rade i komvux under nästföljande år. Uppgifterna skiljer på om 
eleverna nått examen i gymnasieskolan eller inte. Direktövergången 
till komvux är generellt sett väsentligt högre bland de elever som inte 
slutfört sina gymnasiestudier med examen, jämfört med elever som 
erhållit examen. Bland dem som läst i år 3 utan att nå examen har 
andelen som gjort direktövergång till komvux legat mellan 23 och 
27 procent de under de senaste åren. Av figur 6.1 framgår hur stor 
denna andel var per program bland elever som var registrerade i år 3 
hösten 2019 och som inte nådde examen samma läsår.23 

Figur 6.1 Elever som var registrerade i år 3 läsåret 2019/20, som inte 
nådde examen samma läsår och som övergått till komvux året 
därpå, andel (%) 

 
 

23 Uppgifter om elever på introduktionsprogram utgår från det studieår som eleven rappor-
terats i, även om introduktionsprogrammen inte är reglerade efter år på motsvarande sätt som 
de nationella programmen. 
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Källa: Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2020/21, 
tabell 16 A. Programmen är sorterade efter andelen elever som gjort en direktövergång till komvux.  

 
 

I genomsnitt gjorde 23 procent av samtliga gymnasieelever som varit 
registrerade i år 3 läsåret 2019/20 utan att ha nått examen en direkt-
övergång till komvux. Som framgår av figur 6.1 är det vanligare att 
elever som varit registrerade i år 3 men inte nått examen från ett 
högskoleförberedande program går direkt över till komvux. Denna 
andel var för den aktuella kullen 30 procent, att jämföra med 21 pro-
cent bland elever som läst introduktionsprogram och 14 procent 
bland elever som läst yrkesprogram.  

Störst är direktövergången bland elever som läst naturvetenskaps-
programmet, 43 procent. Det introduktionsprogram som har störst 
direktövergång är språkintroduktion, 31 procent, och bland yrkes-
programmen är direktövergången störst bland elever som läst vård- 
och omsorgsprogrammet utan att nå examen.24 Lägst direktövergång 
till komvux har elever som läst mansdominerade yrkesprogram, 
såsom bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetspro-
grammet och fordons- och transportprogrammet utan att nå exa-
men. Med några undantag är direktövergången större bland kvinnor 
än bland män som läst i år 3 men inte nått examen.  

6.2.2 Övergång till komvux bland elever nära examen 

I en studie från 2018 följer Skolverket de drygt 7 000 elever som 
läsåret 2014/15 slutförde gymnasieskolan med ett studiebevis där det 
saknades mellan 50–500 godkända poäng för att nå examen.25 Skol-
verket benämner dessa elever nära examen. Uppgifter om övergången 
till komvux speglar kalenderåret 2016, dvs. då upp till 18 månader 
förflutit sedan eleverna lämnat gymnasieskolan.  

Av studien framkommer att var fjärde elev som lämnat gymnasie-
skolan nära examen gått över till komvux inom 18 månader.26 Kvin-

 
24 Att övergången från språkintroduktion till komvux är relativt hög framkommer också i 
kapitel 3. Likaså framkommer det i kapitel 3 att andelen som når examen från vård- och om-
sorgsprogrammet är relativt låg. Flera av de målyrken som elever på vård- och omsorgspro-
grammet siktar på kräver också eftergymnasial utbildning, varför komplettering i komvux kan 
vara nödvändig bland elever som inte slutfört sin gymnasieutbildning.  
25 Skolverket (2018). Elever nära examen som övergår till komvux. Rapport 473. 
26 Denna andel (25 procent) speglar hur många som gick över och blev betygssatta i minst en 
kurs i komvux. Ytterligare 10 procent av eleverna med studiebevis nära examen hade antagits 
till komvux utan att därefter få betyg i minst en kurs.  
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nor och elever med utländsk bakgrund går över till komvux i högre 
grad än män och elever med svensk bakgrund.  

I likhet med den statistik som presenterats i 6.2.1 visar studien att 
elever som läst högskoleförberedande program går över i större 
utsträckning än elever som läst yrkesprogram. Störst är andelen som 
går över till komvux bland elever som fått studiebevis nära examen 
från naturvetenskapsprogrammet. Elever som fått studiebevis nära 
examen från ett yrkesprogram med hög etableringsgrad efter gym-
nasieskolan, dvs. huvudsakligen mansdominerade yrkesprogram, går 
över till komvux i liten utsträckning. Bland elever med studiebevis 
nära examen från vård- och omsorgsprogrammet skiljer sig mönstret 
något från övriga yrkesprogram på så sätt att de både övergår till 
komvux och är etablerade på arbetsmarknaden i stor utsträckning.  

I genomsnitt läste eleverna två till tre kurser i komvux, huvud-
sakligen inom matematik, svenska och engelska, dvs. kurser som är 
nödvändiga för att nå examen. Relativt många har fortsatt svårt att 
nå godkänt i matematik efter övergången till komvux. Skolverket 
noterar i rapporten att förhållandevis få elever tar ut en examen i 
komvux, fastän deras betyg kvalificerar för examen. Bland elever 
med studiebevis nära examen från högskoleförberedande program 
tog 29 procent ut en examen i komvux, medan ytterligare 20 procent 
kvalificerade för det. Motsvarande var andelen som tog ut examen i 
komvux efter att ha fått studiebevis nära examen från yrkesprogram 
10 procent, medan ytterligare 30 procent hade resultat som kvalifi-
cerade för examen.  

6.2.3 Övergång till komvux bland samtliga elever som lämnat 
gymnasieskolan utan examen 

Skolverket har bistått utredningen med uppgifter som ger underlag 
för en mer fullständig beskrivning av övergången till komvux bland 
samtliga elevgrupper som lämnar gymnasieskolan utan examen. 
Utgångspunkten för dessa uppgifter är den metodik som Skolverket 
tillämpar i uppföljningen av ungdomars sysselsättning efter gym-
nasieskolan. I fokus är den elevkull som slutförde sin gymnasie-
utbildning läsåret 2015/16 eller som hade varit registrerade i gymna-
sieskolan och var jämngamla med avgångseleverna det aktuella 
läsåret (födda 1997). Statistiken visar hur stor andel av de grupper 
som avslutat gymnasieskolan utan examen som läser i komvux 2017, 
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2018 respektive 2019. I vissa delar framgår även ungdomars övergång 
till folkhögskola och sfi. En mer omfattande beskrivning av 
statistiken återges i bilaga 4. Här nedan följer en sammanfattning.  

Bland de elever som läst i år 3 på ett nationellt program är andelen 
som läser i komvux eller folkhögskola efter gymnasieskolan som 
störst 2017, dvs. året efter att deras klasskamrater nått examen. 
Bland elever som högst läst år 1 eller 2 på nationellt program eller 
som sist varit registrerade på introduktionsprogram är andelen som 
läser i komvux eller folkhögskola som störst 2018, dvs. två år efter 
deras jämngamla nått examen. Det beror på att många av dessa elever 
fortfarande befann sig i gymnasieskolan det första undersöknings-
året. Möjligen kan en senare övergång bland de grupper som inte 
slutfört ett nationellt program också relateras att de inledningsvis 
inte uppnått behörighet för komvuxstudier.  

Med utgångspunkt i det år då störst andel ungdomar i respektive 
grupp läser i komvux, sfi eller folkhögskola framkommer följande: 

• Bland elever som slutfört ett nationellt program med studiebevis om 
2 500 poäng läser 30 procent i komvux och 2 procent i folkhög-
skola 2017. 

• Bland elever som slutfört ett nationellt program med studiebevis om 
färre än 2 500 poäng eller som högst varit registrerade på höst-
terminen i år 3 läser 27 procent i komvux och 5 procent i folk-
högskola 2017. 

• Bland elever som högst läst år 2 på nationellt program läser 
28 procent i komvux och 11 procent i folkhögskola 2018. 

• Bland elever som högst läst år 1 på nationellt program läser 27 pro-
cent i komvux och 11 procent i folkhögskola 2018. 

• Bland elever som sist varit registrerade på introduktionsprogram 
läser 33 procent i komvux, 7 procent i sfi och 8 procent i folk-
högskola 2018.  

Därmed är det en minoritet i samtliga grupper som väljer att kom-
plettera sin utbildning de närmaste åren efter att de lämnat gymna-
sieskolan. Kvinnor övergår i regel till kompletterande studier i högre 
grad än män.  

Vidare visar uppgifter om programtyp i gymnasieskolan att över 
lag är andelen elever som går över till komvux större bland de som 
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läst ett högskoleförberedande program, jämfört med de som läst ett 
yrkesprogram. Statistiken i underlaget ger ingen information om vil-
ket enskilt program som eleverna har läst i gymnasieskolan, men 
resultaten kan styrka den slutsats som dragits av tidigare studier att 
ungdomar som läst mansdominerade yrkesprogram i gymnasiesko-
lan och som inte nått examen ändå verkar ha goda förutsättningar att 
etablera sig på arbetsmarknaden utan att komplettera sina studier. 
Att kvinnor som läst yrkesprogram går över till komvux i högre grad 
än män pekar på ett sådant samband.  

6.2.4 Sammanfattningsvis om statistiken som beskriver 
ungdomars övergång till komvux 

Samtliga källor till information om övergången till komvux som 
utredningen redogjort för visar att det är en begränsad andel av de 
ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan examen som väljer att 
komplettera sina studier de närmaste åren efter gymnasieskolan. Det 
gäller både elever som har några få kurser kvar för att nå examen och 
elever som har mer kvar att komplettera i sin gymnasieutbildning. 
Kvinnor når examen i gymnasieskolan i högre grad än män och väljer 
också att komplettera sin gymnasieutbildning i högre grad än män. 
Detta leder till att de könsbundna mönster som framkommer i sta-
tistiken om gymnasieskolans resultat inte upphävs genom att män 
tar igen tidigare luckor genom kompletterande utbildning.  

Elever som uppnår studiebevis nära examen kompletterar ofta sin 
utbildning med ett fåtal kurser som ger dem möjlighet att ta ut en 
examen i komvux. Det är dock inte alla som väljer att ta ut en examen 
i komvux trots att deras betyg kvalificerar för det. Såväl förutsätt-
ningar som incitament för att ungdomar ska välja att komplettera sin 
gymnasieutbildning kan skilja sig åt. Som framkommit tidigare i 
kapitlet handlar det bl.a. om lagstiftning som ger elever som strävar 
efter högskolebehörighet rätt till utbildning inom komvux. Mot-
svarande rätt till utbildning finns inte för den som vill komplettera 
en ofullständig yrkesexamen med yrkeskurser i komvux. Möjlig-
heten att komplettera en ofullständig yrkesexamen kan i högre grad 
påverkas av vilket utbud eleven har att tillgå vad gäller yrkeskurser 
och hur konkurrensen om dessa utbildningsplatser ser ut. Det kan 
innebära att fler ungdomar sökt en kompletterande utbildning i 
komvux, men p.g.a. konkurrens om platser inte blivit antagna. 
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Befintlig statistik ger inte svar på om ett sådant förhållande före-
ligger eftersom det i dagsläget inte samlas in uppgifter om sökande 
till komvux. Detta är en brist som försvårar uppföljning av ung-
domars faktiska efterfrågan på utbildning i komvux.27  

Tidigare studier har påvisat att en ofullständig utbildning på hög-
skoleförberedande program ger en svagare position på arbetsmark-
naden, medan även en ofullständig yrkesutbildning kan leda till att den 
unga vuxna får en anställning.28 Det finns ett samband mellan hur stor 
andel som går över till komvux och etableringsgraden på arbetsmark-
naden, sett till den unga vuxnas yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Ungdomar som inte läst i år 3 på ett nationellt program går över 
till komvux senare än sina jämngamla. Det kan både relateras till att 
de befinner sig i gymnasieskolan en längre tid, och till att åldersgrän-
sen i komvux hindrar dem från att göra en tidigare övergång. Dessa 
ungdomar går i högre grad än övriga grupper över till folkhögskolan. 
Ungdomar som sist läst introduktionsprogram i gymnasieskolan går 
i viss utsträckning över till komvux på grundläggande nivå och sfi. 
Språkintroduktion sticker ut som det introduktionsprogram där 
ungdomar är mest benägna att komplettera sin utbildning efter gym-
nasieskolan.  

Sammantaget visar uppgifterna att det finns anledning att vidta 
åtgärder för att fler unga ska komplettera sin gymnasieutbildning i 
komvux eller folkhögskola. Det gäller inte minst de grupper som har 
begränsad gymnasiekompetens med sig. Åtgärderna bör underlätta 
övergång till komvux på såväl gymnasial som grundläggande nivå 
och i viss mån även sfi och folkhögskola. Underlaget ger inte svar på 
hur många av ungdomarna som lämnat gymnasieskolan utan examen 
som gör en senare övergång till komvux. Av Skolverkets statistik om 
ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan framkommer dock 
att det är mindre vanligt att läsa i komvux när mer än tre år förflutit 
efter gymnasieskolan.29  

 
27 Bl.a. Komvuxutredningen och Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola har pekat på behovet av statistik om sökande till komvux, se SOU 2018:71 
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, s. 132 f respektive SOU 2020:33 Gemensamt 
ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, s. 519 ff.  
28 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning; MUCF (2021). Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. 
29 Skolverkets statistik om ungdomars verksamhet efter gymnasieskolan, en jämförelse av 
tabell 2 och 3 vad gäller andelen ungdomar i ”övriga studier”.  
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6.3 Behov av att skapa förutsättningar för sömlösa 
övergångar 

Under de senaste åren har många utredningar och studier beskrivit 
behov av mer sömlösa övergångar för att fler elever ska nå målen med 
sin gymnasieutbildning.30 Med sömlösa övergångar menar vi, som 
nämnts tidigare, att hinder undanröjs i så hög utsträckning som möj-
ligt, t.ex. organisatoriska, regleringsmässiga, samt hinder som beror 
på brist på kunskap om möjligheter att komplettera sina studier. 
Som framkommit i föregående avsnitt är det enbart en begränsad 
andel av de ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan examen som 
väljer att komplettera sin utbildning i komvux eller folkhögskola de 
närmaste åren efter gymnasieskolan. Det gäller såväl ungdomar som 
har väldigt lite kvar för att nå examen som ungdomar som har mer 
kvar att komplettera i sin gymnasieutbildning.  

Utredningen har samrått med representanter för ett hundratal 
huvudmän, såväl kommunala som enskilda, skolledare, myndigheter 
och organisationer för att undersöka hur huvudmän arbetar med 
övergången mellan gymnasieskola och komvux. Samråden har även 
berört behovet och förekomsten av framarbetade rutiner för hur 
övergångar till fortsatta studier kan underlättas för elever som inte 
nått målen med sin gymnasieutbildning på introduktionsprogram 
eller annan utbildning i gymnasieskolan.  

Detta avsnitt inleds med att beskriva nuvarande reglering för att 
därefter resonera om hur övergången till komvux kan underlättas för 
elever som inte når målen med sin gymnasieutbildning. Det sist-
nämnda handlar bl.a. om hur elever informeras om möjliga sätt att 
komplettera sin utbildning samt om samarbete och rutiner för att 
underlätta övergångar. I den delen ingår exempel på hur huvudmän 
arbetar med övergångar I dag.  

6.3.1 Närmare om den nuvarande regleringen  

I följande avsnitt kommer vi i korthet att redovisa den reglering som 
är aktuell för utredningens analyser och överväganden gällande söm-
lösa övergångar.  

 
30 Skolverket (2021). Övergången mellan gymnasieskolan och komvux; MUCF (2021). Natio-
nellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. 
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Reglering om hur elever får information om fortsatta 
utbildningsvägar 

Elevers kunskaper om möjliga fortsatta studievägar en nyckel i arbe-
tet för sömlösa övergångar. För elever i gymnasieskolan blir därför 
studie- och yrkesvägledning central. För elever som lämnat gymnasie-
skolan i förtid eller som avslutar sin gymnasieutbildning utan att nå 
målen med utbildningen går ansvaret över till det kommunala aktivi-
tetsansvaret vad gäller att vägleda eleven vidare. Nedan beskrivs 
regleringen av studie- och yrkesvägledningen och det kommunala 
aktivitetsansvaret i de delar som är relevanta för elevers övergångar. 
En mer omfattande genomgång av bestämmelserna om studie- och 
yrkesvägledning för grund- och gymnasieskola redogör vi för i 
kapitel 7 (7.1.1 – 7.1.3). 

Studie – och yrkesvägledning  

Regleringen av arbetet med studie- och yrkesvägledning finns såväl i 
skollagen som i förordningen om vuxenutbildningen. Av skollagen 
framgår att elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens 
att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses.31 Vidare är hemkommunen skyldig 
att se till att den som avser att påbörja en utbildning i komvux på 
grundläggande nivå samt sfi ska erbjudas studie- och yrkesväg-
ledning.32 Elever ska även ha tillgång till studie- och yrkesvägledning 
när de påbörjar utbildning i komvux, i samband med att elevens 
individuella studieplan upprättas. I vägledningen ska ingå informa-
tion om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- 
och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar.33 

Det finns också bestämmelser om studie- och yrkesvägledning i 
läroplanerna för gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux som 
främst består av översiktliga beskrivningar av vägledningens innehåll 
och de förmågor som eleverna ska förvärva genom vägledningen. 
Bl.a. framgår att skolan ska bidra med underlag för elevernas val av 
utbildning och yrke samt informera och vägleda eleverna inför deras 
val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet samt mot-

 
31 2 kap. 29 § skollagen.  
32 20 kap. 10 a § skollagen och 30 § skollagen. 
33 2 kap. 16 § förordningen om vuxenutbildningen. 
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verka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar 
om kön och på social eller kulturell bakgrund. Det är rektorn som 
ska göra en arbetsfördelning.34 

Skolverket har tagit fram allmänna råd om arbetet med studie- 
och yrkesvägledning som tillsammans med tillhörande kommentarer 
ska fungera som ett stöd för planering och genomförande av studie- 
och yrkesvägledning. De utgör även rekommendationer om hur 
huvudman, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare kan eller 
bör agera för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden syftar till 
att påverka tillämpning, i detta fall för att alla elever ska få tillgång 
till en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Av de 
allmänna råden framgår bl.a. att rektorn bör se till att det finns ruti-
ner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 
yrkesvägledning så att eleverna erbjuds vägledningssamtal som utgår 
från varje elevs behov. Det framgår även att elever i gymnasiesär-
skolan behöver informeras om vilka möjligheter som finns efter 
studierna samt om rätten till tillgänglighet, stöd och hjälpmedel både 
inom vidare studier och arbetslivet. För att möta elevers behov av 
stöd behöver studie- och yrkesvägledaren ha kunskaper om funk-
tionsnedsättningar och hur de kan påverka elevens vardag. Detta 
gäller även elever med funktionsnedsättning som läser på gymnasie-
skolans introduktionsprogram.35 

Kommunala aktivitetsansvaret  

Om ungdomen inte längre är inskriven i gymnasieskolan kan det 
kommunala aktivitetsansvaret träda in. Hemkommunen ska löpande 
hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör 
målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta och ska erbjuda ung-
domarna lämpliga individuella åtgärder. Målgruppen är unga under 
20 år som fullgjort sin skolplikt, men som inte går i gymnasieskolan 
eller motsvarande utbildning och inte heller har examen från gymna-
sieskolan. Även unga som gått i gymnasiesärskolan omfattas. I första 
hand ska åtgärderna inom det kommunala aktivitetsansvaret syfta till 

 
34 SKOLFS 2011:144 Förordning om läroplanen för gymnasieskolan, avsnitt 2.6; SKOLFS 
2013:148 Förordning om läroplanen för gymnasiesärskolan, avsnitt 2.4; SKOLFS 2012:101 
Förordning om läroplanen för vuxenutbildningen.  
35 SKOLFS 2013:180 Skolverkets allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och yrkes-
vägledning. 
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att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand 
att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete.36 

Reglering om samverkan mellan gymnasieskola och komvux  

I skolförfattningarna finns ingen närmare reglering om samverkan 
mellan gymnasieskola och komvux. Till skillnad från den i skollagen 
reglerade övergången mellan grundskola och gymnasieskola finns 
inga krav på överlämning av information mellan gymnasieskola och 
komvux, vilket betyder att det ställs krav på annan samverkan för att 
uppnå en sömlös övergång för eleverna.  

I läroplanen för gymnasieskolan anges som övergripande målsätt-
ning att samverkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
respektive särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbild-
ning ska utvecklas. I riktlinjerna anges tydligt att samverkan ska ske 
mellan gymnasieskolor och högskolor, universitet och arbetslivet. 
Det saknas dock riktlinjer om vikten av samverkan mellan gymnasie-
skola och komvux avseende elevernas fortsatta utbildning.37 I läro-
planen för gymnasiesärskolan finns en något tydligare skrivning om 
att skolan ska nära samverka med särskild utbildning för vuxna och 
kommunal vuxenutbildning för att eleverna ska få underlag för 
vidare studier.38 

6.3.2 Elever behöver mer kunskap och tillgång 
till fortsatta utbildningsvägar 

Av utredningens direktiv framgår att erfarenheter från det kommu-
nala aktivitetsansvaret visar att ungdomar ofta saknar kunskap om 
att de inte nått målen för sin gymnasieutbildning och vad som åter-
står för att nå examen. Samma erfarenheter har även uppmärksam-
mats av handläggare som möter unga inom Arbetsförmedlingen. 
Vad gäller nyanlända elevers behov av studie- och yrkesvägledning 
har tidigare studier visat bl.a. att eleverna behöver mer och bredare 

 
36 29 kap.9 § skollagen. 
37 Förordning om läroplan för gymnasieskolan. 
38 Förordning om läroplan för gymnasiesärskolan.  
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kunskap om utbildningsystemet och arbetsmarknaden för att kunna 
fatta beslut rörande fortsatta utbildningsvägar än vad de i regel får.39 

Nedan följer en genomgång av centrala underlag för att beskriva 
vilken tillgång som eleverna i dag har till studie- och yrkesvägledning 
inför övergångar. Underlagen beskriver även samverkan med andra 
aktörer såsom kommunala aktivitetsansvaret. Utredningen har ställt 
frågor vid samråden för att få dessa områden belysta. I avsnittet 
beskriver vi också betydelsen av elevers kunskap om och tillgång till 
fortsatta utbildningsvägar.  

Studie- och yrkesvägledning – ett viktigt verktyg för att öka 
elevers kunskaper inför vidaregång 

Elever i gymnasieskolan som avslutar sin utbildning i förtid eller riske-
rar att inte nå målen, behöver ofta tidig och kontinuerlig information 
och motiverande insatser. För de elever som inte når hela vägen i mål 
betonar flera förarbeten och rapporter även studie- och yrkesväg-
ledningens betydelse vid övergångar.  

Behovet av stöd och motivation för vidaregångar 

I betänkandet En gymnasieutbildning för alla, från 2016, lyfter Gym-
nasieutredningen särskilt fram studie- och yrkesvägledningen som 
en strategisk resurs i det förebyggande arbetet när det gäller att för-
hindra studieavbrott och utgöra ett stöd när elever inte når utbild-
ningens mål. I betänkandet Saknad!, från 2016, betonar Utredningen 
att vända frånvaro till närvaro att studie- och yrkesvägledningen även 
har en viktig uppgift när det gäller att stödja elever och att den kan 
bidra till att öka elevernas motivation för att nå kunskapskraven och 
fullfölja sin utbildning. Även Delegationen för unga och nyanlända 
till arbete (Dua) har i sitt delbetänkande Samverkan lyft fram vikten 
av studie- och yrkesvägledning och sömlösa övergångar. Utredningen 
om en utvecklad studie- och yrkesvägledning betonar i betänkandet 
Framtidsval, från 2019, att väl använd studie- och yrkesvägledning kan 
bidra till att öka studiemotivationen och att det är ett viktigt verktyg 
i arbetet för att öka måluppfyllelsen. 

 
39 Skolverket (2018). Uppföljning av språkintroduktion. Rapport 469; Skolinspektionen (2019). 
Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion.  
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I en studie som OECD presenterade 2016, Investing in youth, 
Sweden, betonas hur central skolans roll är för tillgång till vägledning 
men också vikten av att den är formaliserad. OECD pekar på att 
styrkan i den skolförlagda karriärvägledningen40 ligger i möjligheten 
att nå många unga på ett systematiskt sätt. Vidare hänvisas till den 
konsensus som finns bland forskare om att karriärvägledning av god 
kvalitet kräver inblandning både av kvalificerade vägledare och, i det 
vidare perspektivet där vägledning är ett ansvar för hela skolan, av 
lärare och annan skolpersonal – inklusive skolledare.41 I rapporten 
rekommenderas att särskilda insatser bör förberedas vid viktiga över-
gångar, utifrån vad tillgänglig forskning visar är viktigt när det gäller 
studie- och yrkesvägledning.42 

I utredningens samråd med huvudmän och myndigheter bekräf-
tas bilden av studie- och yrkesvägledningens centrala roll inför över-
gångar. Nedan följer ett urval av de inspel som utredningen fått. 

För att synliggöra vägen genom komvux kan syv [studie- och yrkesväg-
ledare] ha en central roll, men även mentor, studiecoach eller lots. Behö-
ver inte handla om samma professioner i alla kommuner, det är funktio-
nen som är det viktiga. (Representant för kommunala huvudmän) 

Inför student bör syv haft ett samtal med eleven och om möjligt gjort 
en planering för fortsättningen till komvux. (Kommunal huvudman) 

Ungdomarna saknar mycket kunskap om vad komvux är till för och vad 
det kan ge. Syv jätteviktig. Min erfarenhet är att syv inom gymnasiet inte 
alltid lyckas vägleda mot komvux på bästa sätt. (Skolmyndighet) 

Även om det finns syv på gymnasiet så är det en komplex uppgift att välja 
vilka kurser och vilken ordning som man ska läsa. Introduktionsplanen 
kan vara en introduktionsmanual. Söker eleven fel så kan de sorteras bort 
vid ansökningen. Det är en komplex kurskatalog på vuxenutbildningen. 
(Kommunal huvudman) 

Syv är superviktigt. Det går inte att poängtera det nog. (Representant 
för enskild huvudman) 

 
40 Begreppet karriärvägledning används såväl internationellt som inom forskningen för att 
beskriva vägledningen inom skolan.  
41 Motsvarande begrepp som används i Sverige är studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, 
vilket innebär t.ex. praktisk arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök 
med mera.  
42 OECD (2016). Investing in youth, Sweden. 
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Den sammantagna bilden från samråden förmedlar att studie- och 
yrkesvägledningen har en viktig del i att informera eleverna om möjliga 
vägar till fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden. 

Tillgången till vägledande information under gymnasieutbildningen 
varierar och behöver stärkas  

Trots att studie- och yrkesvägledningen är av stor betydelse för 
elevers måluppfyllelse och vidaregång finns det uppgifter som visar 
att oroväckande många ungdomar upplever att de inte får den väg-
ledning som de har behov av. Enligt en kartläggning som Statistiska 
centralbyrån (SCB) genomfört framkommer att knappt häften av de 
elever som avbryter gymnasieskolan eller som slutför utbildningen 
utan fullständiga betyg, får vägledning och stöd från skolan. Det 
framkommer även att drygt hälften i gruppen aldrig hade varit i 
kontakt med myndigheter eller kommunen för studie- och yrkes-
vägledning efter att de avbrutit sina studier i gymnasieskolan.43 

Att huvudmän och skolor brister i att erbjuda elever den studie- 
och yrkesvägledning som de har behov av har påtalats under en lång 
tid. Under 2021 uppmärksammade både Skolverket och MUCF att 
det fortfarande finns brister i gymnasieskolors arbete med att ge 
elever tillräcklig vägledning.44 Bristerna består bl.a. i avsaknad av väg-
ledning för att förebygga avbrott och tydlig information till elever 
om återstående studier och kontaktvägar vidare, såsom till det kom-
munala aktivitetsansvaret. Skolverkets studie visar att tillgången till 
studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan varierar över landet 
och behöver stärkas på många håll. Studien visar även att tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i god tid är centralt för de elever som 
avbryter sina gymnasiestudier och behöver läsa i komvux för att nå 
examen. Vidare framhålls att det krävs en avvägning mellan att å ena 
sidan verka för att ungdomar slutför sin gymnasieexamen i gym-
nasieskolan och att å andra sidan säkerställa att ungdomar som är på 
väg att avbryta sina studier också får information om hur de kan 
slutföra sin utbildning, t.ex. i komvux. I rapporten konstateras att 

 
43 SCB (2017). Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd 
gymnasieutbildning. Kartläggningen är baserad på registerdata och enkätuppföljning 2015. 
44 Skolverket (2021). Övergången mellan gymnasieskolan och komvux; MUCF (2021). Natio-
nellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.  
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tillgången till vägledning är otillräcklig på vissa håll och att eleverna 
inte alltid informeras om möjligheten till studier i komvux. 

Skolinspektionen har i sin granskning Fortsatta vägar efter språk-
introduktion uppmärksammat en risk för minskad motivation hos 
elever inför och vid övergången till komvux.45 Granskningen visar 
att elever som sannolikt ska gå vidare till komvux ofta behöver mer 
kontinuerlig information och motiverande insatser. Det är också 
viktigt att information om komvux kommer tidigare och att eleverna 
informeras om de likvärdiga möjligheterna att kunna nå en examen i 
komvux. Det finns dock skillnader, vilket vi kommer återkomma till 
senare i kapitlet. Skolinspektionen framhåller också att elevens 
inställning sannolikt påverkas av vilken kunskap hen har om komvux 
och andra studievägar samt att många elever inte vet vad som återstår 
för att de ska nå en gymnasieexamen.  

Även under utredningens samråd har det påtalats att det fort-
farande förekommer brister i skolornas arbete med att vägleda och 
informera elever om fortsatta utbildningsvägar. Samtidigt framkom-
mer det exempel på kommuner som börjat arbeta med formaliserade 
samtal som har gett goda resultat. Jönköpings kommun tillhör en av 
dessa kommuner. En beskrivning av deras arbete återges längre fram i 
detta avsnitt. Att riktade informationsinsatser kan vara en fram-
gångsfaktor för fullföljd utbildning beskrivs även närmare i kapitel 4. 

Alternativen efter gymnasiesärskolan upplevs som begränsade 

Ett av gymnasiesärskolans syften är att varje elev ska ges möjlighet 
till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden.46 Uppföljningen 
av gymnasiesärskolan försvåras av att det saknas resultatstatistik och 
därmed möjlighet att följa upp hur stor andel av eleverna som kan 
anses ha nått målen med sin utbildning. Myndigheten för delaktighet 
har i sin rapport Begränsade livsval visat att personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning är en av de grupper som står längst ifrån 
arbetsmarknaden.47 Rapporten pekar också på bristen på studier 
inom detta område, vilket gör att kunskapen om övergångar är be-
gränsad. Det finns forskning från Högskolan i Halmstad som be-

 
45 Skolinspektionen (2019). Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion. 
46 Förordning om läroplanen för gymnasiesärskolan. 
47 Myndigheten för delaktighet (2020). Begränsade livsval – situationen för personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning. 
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skriver ungdomars sysselsättning efter gymnasiesärskolan. I Jessica 
Arvidssons avhandling Sysselsättning och social rättvisa från 2016 
framgår att endast 7 procent av ungdomarna som fått slutbetyg 
studerade efter att de lämnat gymnasiesärskolan.48 I Renee Luthras 
avhandling Falling through the cracks från 2020 bekräftas problem-
bilden som beskrivs ovan.49 Avhandlingen består bl.a. av en inter-
vjustudie med elever som lämnat gymnasiesärskolan, där det fram-
kommer att alternativen som finns efter gymnasiesärskolan upplevs 
som begränsande samtidigt som det finns utmaningar med att hitta 
en sysselsättning och svårigheter att navigera och få stöd. Samman-
fattningsvis indikerar underlagen att det finns ett behov av mer väg-
ledning i samband med att elever avslutar sin gymnasiesärskole-
utbildning. 

Avslutande vägledningssamtal – en riktad informationsinsats  

I syfte att stärka studie- och yrkesvägledning som verktyg för att 
stödja elevers väg mot målen antingen i gymnasieskolan eller i komvux 
har flera utredningar lagt fram förslag om riktade informationsinsatser 
bestående av vägledande samtal.  

I betänkandet Vårt gemensamma ansvar från Samordnaren för 
unga som varken arbetar eller studerar lämnas ett förslag om infö-
rande av ett avslutande vägledningssamtal för att ge stöd till elever 
som riskerar att avbryta eller slutföra sina studier utan att nå examen. 
Detta för att förbättra deras förutsättningar för att på sikt uppnå en 
examen och därmed också öka chanserna för framtida etablering. 
I betänkandet Framtidsval lämnar Utredningen om en utvecklad 
studie- och yrkesvägledning, på samma linje som Samordnaren, förslag 
om ett avslutande vägledningssamtal, för elever som avser att avsluta 
sin gymnasieutbildning i förtid eller riskerar att inte nå en examen.  

Regeringen har ännu inte gått vidare med de nämnda utredning-
arnas förslag. Frågan har dock aktualiserats på nytt genom Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I rapporten 
Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar 

 
48 Arvidsson, J. (2016). Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 
unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Doktorsavhandling, Högskolan i Halmstad. 
49 Luthra, R. (2020). Falling through the cracks - A study on young adults with intellectual  
disability not involved in employment, education or daily activity. Doktorsavhandling, Hög-
skolan i Halmstad. 
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föreslår MUCF att det ska vara obligatoriskt för skolan att erbjuda 
vägledningssamtal för elever som är på väg att avsluta sina gymnasie-
studier eller när skolan får varningssignaler om att det finns risk för 
att eleven avbryter sin skolgång. I rapporten pekar MUCF på att det 
ofta saknas formaliserade samtal med eleven i syfte att sätta in stöd-
jande insatser för att förebygga studieavbrott. Samtidigt finns det 
goda erfarenheter från flera kommuner som I dag arbetar med av-
slutande vägledningssamtal. Utifrån dessa erfarenheter dras det i 
rapporten slutsatser att de elever som får ett sådant samtal i högre 
grad stannar kvar i gymnasieskolan och att de elever som lämnar får 
kunskap om möjlighet till vidare studier. Syftet med MUCF:s för-
slag är att eleverna ska få bättre stöd och vägledning framåt genom 
att de får tydlig information om vilka studier som återstår eller 
genom att se till att det blir en tydlig överlämning till kommunernas 
aktivitetsansvar.  

Nedanstående exempel belyser hur en kommun, i detta fall 
Jönköping, arbetar med att informera och motivera elever till att åter-
uppta sina studier, antingen i gymnasieskolan eller komvux.  

Informations- och avbrottssamtal för att underlätta övergång  
– ett exempel från Jönköpings kommun 

I Jönköpings kommun finns strukturerade rutiner som är utformade 
som en åtgärdsstege för uppföljning av elevers närvaro. Om en elev 
är alltmer frånvarande från skolan sker inledningsvis en dialog med 
elev, vårdnadshavare och mentor. När det befaras att eleven kan 
komma att avbryta sina studier erbjuder skolan eleven och vårdnads-
havaren informationssamtal med coacher från kommunala aktivi-
tetsansvaret. Om eleven varit heltidsfrånvarande i minst fyra veckor 
eller om eleven vill göra avbrott från sina gymnasiestudier kallar 
skolan till ett avbrottssamtal/överlämningsmöte med elev, vårdnads-
havare och kommunala aktivitetsansvaret innan eleven skrivs ut. 
Även studie- och yrkesvägledare närvarar vid mötet. 

Det förs diskussioner inom kommunen om att utöka samverkan 
mellan gymnasieskolorna och det kommunala aktivitetsansvaret. Den 
ökade samverkan ska då ta sikte på att fånga upp elever som med stor 
sannolikhet inte kommer att nå en gymnasieexamen. Rektorer och 
studie- och yrkesvägledare ska erbjuda dessa elever kontakt med 
kommunala aktivitetsansvaret, komvux eller annan aktuell aktör 



Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux SOU 2022:34  

256 

innan de tar studenten. Några av rektorerna på kommunens gym-
nasieskolor har börjat med detta arbete. Så här beskriver en av rek-
torerna arbetet:  

Jag har dels fokussamtal med år 3 på Ek [ekonomiprogrammet] men 
framför allt så ber jag syv [studie- och yrkesvägledaren] kalla alla de elever 
som inte nått examensmålen för samtal kring vidare utbildningsvägar. 
Dessa identifieras på klasskonferensen med mig och då jag samman-
ställer i vilka kurser de har F. Jag har en plan för detta med EHT [elev-
hälsoteamet]. (Rektor) 

Kommunernas aktivitetsansvar – en viktig funktion för 
att motivera elever till övergång efter gymnasieskolan 

För de ungdomar som inte påbörjat en gymnasieutbildning eller som 
lämnar gymnasieskolan utan examen träder det kommunala aktivi-
tetsansvaret in som verktyg för att öka elevernas kunskap om vägar 
vidare. Det huvudsakliga syftet med aktivitetsansvaret är att moti-
vera unga att påbörja eller återuppta en gymnasieutbildning. Som 
tidigare beskrivits innebär det kommunala aktivitetsansvaret att 
kommunen aktivt ska söka upp individerna och i första hand moti-
vera till studier och i andra hand till annan sysselsättning. En sådan 
kontakt kan bidra till att eleven gör en återgång till gymnasieskolan 
eller vidaregång till komvux eller folkhögskola. Det kommunala 
aktivitetsansvaret är därför en viktig länk, om det uppstår ett glapp 
mellan gymnasieskola och komvux, för att delge ungdomen infor-
mation om de alternativ som finns.  

MUCF har i rapporten Nationellt samordnat stöd till unga som 
varken arbetar eller studerar lyft fram behov av ytterligare samverkan 
mellan gymnasieskola och det kommunala aktivitetsansvaret. Som 
tidigare nämnts, lägger myndigheten fram förslag om avslutande 
vägledningssamtal. Ett sådant samtal kan bidra till att elever kan få 
en bra överlämning till det kommunala aktivitetsansvaret. Detta kan 
öka förutsättningarna för att elever ska få en sömlös övergång. 
I samma rapport berör MUCF även frågan om åldersgränsen för det 
kommunala aktivitetsansvaret i en bedömning att frågan om att 
utöka målgruppen bör utredas. För elever som går tre år eller mer i 
gymnasieskolan, men inte når examen blir tiden inom det kommu-
nala aktivitetsansvaret ofta kort samtidigt som det finns behov att 
stötta unga till studier även efter 20 års ålder. Det finns kommuner 
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som I dag arbetar med hela gruppen 16–25 år men detta ligger 
utanför lagstiftningens krav. 50 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bekräftar i sin rapport 
Kommunernas aktivitetsansvar 2021 att det finns kommuner som 
bedriver ett uppsökande arbete riktat mot unga vuxna i åldern 20–
25 år. Av SKR:s undersökning framgår dessutom att en majoritet av 
landets kommuner ser behov av ett sådant uppsökande arbete även 
efter att ungdomar passerat 20-årsgränsen.51 Samma bild beskrivs av 
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar i delbetän-
kandet Det handlar om oss.52 Av samordnarens direktiv framgick att 
uppdraget inte omfattade en översyn av målgruppen för det kom-
munala aktivitetsansvaret. I en bedömning lyfter samordnaren dock 
fram behovet av att tydliggöra ansvaret för stöd och insatser till unga 
i åldern 20–25 år som varken arbetar eller studerar.  

Av den statistik som Skolverket tar fram om det kommunala akti-
vitetsansvaret framgår att den vanligaste orsaken till att ungdomar 
avregistreras från det kommunala aktivitetsansvaret är att de fyller 
20 år. Exempelvis uppgick denna andel till 53 procent perioden 
2020/2021, att jämföra med att 8 procent avregistrerats p.g.a. att de 
fullföljt en utbildning.53  

Andra viktiga frågor som elever behöver upplysas om avseende 
tillgången till vidare utbildning 

Nedan berörs några frågor som elever kan behöva upplysas om inför 
fortsatta utbildningsvägar. Utöver de frågor som nämns kan elever 
behöva information om att de kan hamna i olika urvalsgrupper till 
högskolan beroende på om de väljer att slutföra sin utbildning i 
gymnasieskolan respektive komplettera i komvux eller läsa i folk-
högskola.54 Indelningen i urvalsgrupper kan innebära skillnader i 
konkurrensen om högskoleutbildning beroende på tidigare studie-
bakgrund. 

 
50 MUCF (2021). Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. 
51 SKR (2021). Kommunernas aktivitetsansvar 2021. Av rapporten framgår att det också finns 
kommuner som bedriver uppsökande arbete till unga vuxna i åldern 26–29 år.  
52 SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar, s. 157.  
53 Skolverket (2021). Kommunernas aktivitetsansvar perioden 2020/2021. Beskrivande statistik, 
tabell 11. 
54 Se mer om urvalsgrupper på Universitets- och högskolerådets webbsida: 
https://www.uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/regelinfo-div/faktablad-
gymnasieexamen-vux12.pdf /(hämtad 2022-05-18). 

https://www.uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/regelinfo-div/faktablad-gymnasieexamen-vux12.pdf
https://www.uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/regelinfo-div/faktablad-gymnasieexamen-vux12.pdf
https://www.uhr.se/studier-och-antagning/antagningsstatistik/urval-och-urvalsgrupper/


Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux SOU 2022:34  

258 

Regelverk och utbud ger olika förutsättningar  
för komplettering i komvux 

I avsnitt 6.1.2 beskrivs dagens regelverk som gör gällande att viss 
utbildning inom komvux är rättighetsbaserad, medan annan är mer 
styrd av behörighetskrav och urvalsregler. Dessa villkor kan inverka 
på ungdomars reella möjligheter att komplettera sin utbildning i kom-
vux. Exempelvis har ungdomar som önskar komplettera sin utbild-
ning med kurser som ger grundläggande högskolebehörighet rätt till 
sådan utbildning. Ungdomar som önskar komplettera en yrkesut-
bildning för att nå en yrkesexamen har inte samma rättighet. För 
dem spelar behörighetskrav, urvalsregler och tillgängligt utbud av 
kurser större roll för möjligheterna att nå målen med sin gymnasie-
utbildning i komvux.  

Med anledning av de förslag som vi presenterar i kapitel 5 för hur 
tillämpningen av yrkespaket i gymnasieskolan kan utvecklas, ser vi 
att huvudmannens beslut om utbud i komvux också måste ta hänsyn 
till att elever som läst yrkespaket kan ha behov att komplettera sin 
utbildning. I propositionen Dimensionering av gymnasial utbildning 
för bättre kompetensförsörjning föreslås att yrkeskurser på gymnasial 
nivå fritt ska kunna sökas inom det primära samverkansområdet (om 
minst tre kommuner) som den sökande är hemmahörande i. Syftet 
är att bredda utbudet av yrkesutbildningar för individer som önskar 
läsa eller komplettera dessa.55 En möjlighet att söka kurser inom 
samverkansområdet kan ge elever som önskar komplettera sin yrkes-
utbildning ett större utbud, men fortfarande beslutar hemkommu-
nen om dimensionering av utbildningar vilket kan innebära att en 
prioritering mellan sökande behöver göras. Det är viktigt att ele-
verna får klarhet i de behörighetskrav och urvalsregler som finns.  

Folkhögskola – ett möjligt alternativ för eleven 

Det finns även möjlighet att utbilda sig vidare på gymnasial nivå 
inom folkhögskolan. Denna utbildningsform riktar sig i huvudsak 
till personer äldre än 18 år, men vissa begränsade möjligheter finns 
även för yngre personer. Om en ungdom under 18 år vill läsa allmän 
kurs på folkhögskola förutsätter det att den unga inte längre är inskri-
ven i gymnasieskolan och att folkhögskolan bedömer att den kan ta 

 
55 Prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.  
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emot ungdomen. Ett villkor för att folkhögskolan ska få statsbidrag 
är att deltagaren har fyllt 18 år eller ska fylla 18 år under det kalen-
derår kursen börjar.56 

I betänkandet Vårt gemensamma ansvar återger Samordnaren för 
unga som varken arbetar eller studerar resultat från en ungdoms-
enkät. Enkäten indikerar vissa utmaningar med att få unga att återgå 
till studier då en majoritet uppger att de snarare vill arbeta eller prak-
tisera. Att många unga inte vill gå tillbaka till studier har personal 
som arbetar operativt med aktivitetsansvaret vittnat om i dialog med 
utredningen. Svaren i ungdomsenkäten visade också att det är van-
ligare att vilja studera i komvux än i gymnasieskolan.57 En tredjedel 
vet inte om de vill studera på folkhögskola, vilket kan tyda på att 
detta är ett okänt alternativ för unga.58  

MUCF pekar i sin rapport Nationellt samordnat stöd till unga som 
varken arbetar eller studerar på att folkhögskolans roll kan behöva 
stärkas då denna utbildningsform erbjuder en annan typ av studie-
miljö och pedagogik, som kan vara framgångsrik för att vissa elever 
ska kunna tillgodogöra sig en utbildning.59 Denna bild bekräftas även 
i de samråd som utredningen haft med representanter från folkhög-
skolan. Folkhögskolans betydelse har också lyfts i flera andra samråd 
som utredningen haft och ses som ett bra studiealternativ till kom-
vux för vissa ungdomar. Eleven kan tillgodoräkna sig tidigare studier 
från gymnasieskolan i folkhögskolan. Däremot kan eleven inte till-
godoräkna sig enstaka folkhögskolekurser på gymnasial nivå i en 
examen på komvux. En elev som läst en hel allmän linje på gymnasie-
nivå inom folkhögskolan får grundläggande behörighet till högskola 
alternativt yrkeshögskola. 

Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att mer kunskap 
om möjliga vägar vidare är viktig och att skolans arbete med studie- 
och yrkesvägledning och det kommunala aktivitetsansvaret är vik-
tiga funktioner för att vägleda eleverna mot sina mål.  

 
56 11 § förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. 
57 26 respektive 21 procent.  
58 SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar.  
59 MUCF (2021). Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar, s. 40 ff.  
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6.3.3 Samverkan mellan gymnasieskola och komvux inför 
och vid övergång  

Som utredningen beskrivit är det relativt få som väljer att komplet-
tera sina studier i komvux. Utöver att ge dessa elever mer infor-
mation om övergångar kan det krävas mer stöd. Arbetet med att göra 
övergången mellan gymnasieskolan och komvux sömlös är viktig. 
Inte minst har den första tiden efter gymnasieskolan stor betydelse 
då ett glapp innebär en risk för minskad studiemotivation som kan 
leda till ett större motstånd till att återuppta studierna i ett senare 
skede. Som beskrivits i avsnitt 6.3.2 är det viktigt att möjligheten att 
fullfölja sin gymnasieutbildning i komvux synliggörs för eleverna och 
att de uppmuntras och motiveras till vidare studier. Komvux har 
därmed en avgörande betydelse i att tillhandahålla utbildning för att 
så många ungdomar som möjligt ska kunna slutföra en gymnasie-
utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Som beskrivits 
tidigare saknas i dag en i skolförfattningarna närmare reglerad sam-
verkan mellan gymnasieskolan och komvux, vilket innebär att arbe-
tet med att underlätta övergångar kan vara olika utvecklat beroende 
på huvudmännens skilda förutsättningar.  

Samverkan om övergången för elever på introduktionsprogram 

Flertalet studier som berör elevers övergång mellan introduktions-
program och komvux har fokus på nyanlända elever, som inlett sin 
utbildning på språkintroduktion. Utredningen bedömer att detta har 
en bakgrund i det stora mottagandet av nyanlända elever under 10-
talet och behovet av att skapa smidiga vägar vidare för den mål-
gruppen, inte minst sedan den s.k. gymnasielagens införande 2017.60 
Som framgått av kapitel 3 och avsnitt 6.2 är också språkintroduktion 
det introduktionsprogram varifrån elever i störst utsträckning går 
vidare till komvux efter gymnasieskolan.  

Som tidigare nämnts finns svårigheter för nyanlända elever att ta 
sig vidare från språkintroduktion. Elevernas kännedom om fortsatta 
utbildningsvägar varierar, även om huvudmän och rektorer många 
gånger har kunskap om elevgruppens särskilda behov. Dessa om-
ständigheter riskerar att leda till negativa konsekvenser för nyan-
lända elever i form av problem vid övergångar och minskad studie-

 
60 Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. 



SOU 2022:34  Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux 

261 

motivation. Det är angeläget att elever som behöver mer tid i sin 
utbildning inte bara får information om och förbereds inför över-
gång till nationella program, utan också när de ska vidare till komvux 
och andra utbildningsalternativ såsom folkhögskola.  

I Skolinspektionens granskning från 2019 av skolors arbete med 
övergången från språkintroduktion lyfter myndigheten fram goda 
exempel på huvudmäns arbete med att underlätta övergångar. Flera 
skolor har skapat nätverk med regelbundna träffar för rektorer och 
studie- och vägledare från olika skolor och skolformer i kommunen 
i syfte att underlätta elevers övergångar. Det förekommer även 
rutiner för övergångar, dock inte alltid övergången till komvux utan 
främst mellan program och gymnasieskolor. Det nämns även 
exempel på skolor som överlämnar relevant skriftlig information i 
samband med elevernas vidaregång i utbildningssystemet.61  

Både Skolverket och Skolinspektionen framhåller vikten av att det 
för nyanlända elever finns ett behov av en fungerande överlämning av 
skolformsövergripande information och kontinuerlig studie- och 
yrkesvägledning. Även om det i myndigheternas studier framkommit 
goda exempel på välfungerande samverkan framhålls utvecklings-
behov vad gäller rutiner och strukturer för övergångar till komvux.62 

Att samarbete om elevers övergångar från introduktionsprogram 
till komvux främst haft fokus på nyanlända elever återspeglas också 
i de samråd som utredningen haft med huvudmän. Den bild som 
förmedlats till utredningen är att det i många fall finns utvecklade 
rutiner när det gäller arbetet med övergångar mellan språkintroduk-
tion och komvux, men att det också förekommer rutiner som inklu-
derar de andra introduktionsprogrammen. En förklaring till att 
huvudmännen utvecklat rutiner för dessa program är att det finns 
många elever på introduktionsprogram som inte hinner bli behöriga 
till ett nationellt program innan de fyller 20 år.63 En begränsad över-
gång kan bero på många faktorer såsom skoltrötthet och tidigare 
skolmisslyckanden. Vidare framförs en bild av att det är viktigt att 
det inför övergången finns en god samverkan mellan skolformerna 

 
61 Skolinspektionen (2019). Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion, s. 26 ff.  
62 Skolverket (2017). Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget om nyanlända elever under 25 
år och deras utbildningsbehov inom komvux; Skolverket (2018). Uppföljning av språkintroduktion. 
Skolinspektionen (2019). Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion, s. 4 ff. 
63 Gymnasieutbildning, på såväl introduktionsprogram som nationella program, kan påbörjas 
senast det första kalenderhalvåret det år som eleven fyller 20 år, se 15 kap. 5 § skollagen. För 
asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller i stället 
att utbildningen kan påbörjas innan eleven fyllt 18 år, se 29 kap. 2 och 3 §§ skollagen.  
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där personalen har kunskap och en förståelse för varandras verk-
samheter eftersom dessa kan skilja sig stort. Övergången från gym-
nasieskolan till komvux beskrivs vid samtalen som en kritisk punkt 
där eleven kan behöva stöttning. Det krävs organisation och planer-
ing från elevens sida för att ansöka till komvux, vilket kan innebära 
att eleverna behöver få stöd i form av vägledning och information 
om utbildningsystemet. Eleverna behöver också kunskaper om sin 
studiesituation, vad som återstår för en examen och sätta sig in i vilka 
val som finns. Detta för att undvika att elever hamnar fel och sedan 
behöver placeras om inom komvux. Att hamna i en lägre nivå i 
komvux än förväntat kan ge upphov till besvikelse hos eleven och 
upplevelsen av ytterligare ett skolmisslyckande. Det är därför viktigt 
övergången till vidare studier struktureras och anpassas för eleven i 
god tid före övergång.  

Skolinspektionens granskning från 2019 innehåller också inter-
vjuer med elever där de får beskriva sin syn på övergången till kom-
vux.64 I intervjuerna uppger eleverna att det är viktigt att känna sig 
förberedd inför övergången och de lyfter studiebesök och att få följa 
elever på komvux som motiverande. I granskningen framhålls såväl 
en positiv som negativ bild av elevernas upplevelse av hur skolan för-
bereder dem inför övergång, vilket följande citat ger uttryck för.  

Jag hade behövt mer information och mer kontakt med komvux. (Elev) 

Jag tycker om att få läsa på komvux eftersom jag inte kan gå gymnasiet. 
Jag har fått mycket hjälp av både studie- och yrkesvägledare och lärare. 
(Elev) 

En viktig faktor som återkommande har framförts under utred-
ningens samråd är just vikten av att elever känner motivation för att 
fullfölja sin gymnasieutbildning. Utredningen har även fått ta del av 
flera kommuners erfarenheter som beskriver rutiner för övergång 
för elever från introduktionsprogram till komvux. Ett urval av dem 
beskrivs nedan. Utredningen har valt ut dessa exempel för att visa 
hur organisering av kommunernas arbete med att underlätta elever-
nas övergång kan se ut. 

 
64 Skolinspektionen (2019). Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion.  
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Rutiner för övergång med fokus på hela sista året 
på introduktionsprogram – Lidköping kommun 

Lidköpings kommun har sedan läsåret 2020/21 arbetat med att göra 
övergången för elever på introduktionsprogrammen mer sömlös 
utifrån en framtagen rutin. Alla elever på introduktionsprogrammen 
omfattas, även om det huvudsakligen är nyanlända som berörs. 
Rutinen sträcker sig över ett läsår med start på höstterminen. Studie- 
och yrkesvägledare och mentorer gör en kartläggning för att identi-
fiera vilka elever som gör sitt sista år på gymnasieskolan. Rutinen 
innefattar en djupintervju med varje elev för att diskutera framtida 
mål och yrkesval. Eleverna får också löpande vägledningssamtal i 
syfte att se vilka utbildningsalternativ som finns för eleven. Olika 
vägar lyfts, såväl komvux som folkhögskola. För att ge skolperso-
nalen förutsättningar för att vägleda eleverna träffas personal från 
gymnasieskolan och komvux några gånger om året i pedagogiska 
samtal för att öka förståelse för varandras arbete med kurser, bedöm-
ningar och de olika verksamheterna. Syftet är att i högre grad kunna 
förbereda eleverna på de arbetsformer de kommer att möta och för 
att öka likvärdigheten. I undervisningen ges information om det 
svenska utbildningssystemet.  

För att få inblick i arbetslivet planerar kommunen att erbjuda 
eleverna organiserade träffar med representanter för olika branscher 
och utbildningar framöver, vilket inte varit möjligt under pandemin. 

Eleverna erbjuds även aktiviteter i form av studiebesök på komvux 
för att få kännedom om lokalerna. Det finns möjlighet för eleverna 
att vid behov skugga utbildningar som ges vid komvux för att få 
inblick i arbetsformer och nivå.65 Eleverna kan även behöva hjälp 
med att avgöra vilken nivå i komvux som kan bli aktuell. Lidköping 
erbjuder t.ex. elever på språkintroduktion testning för att se om 
deras språkkunskaper räcker för att söka till grundläggande nivå eller 
om eleven bör söka sig till sfi.66  

De elever som övergår till komvux får med sig den dokumenta-
tion som skolan har tillgång till för att ge komvux goda förutsätt-
ningar att möta elevens behov. Det handlar t.ex. om svenskkartlägg-

 
65 Att skugga utbildningen innebär att eleven får följa en elev under en tid för att få en upp-
levelse av hur undervisningen går till och vad det innebär att studera i komvux. 
66 De elever som inte når målen för grundskolans årskurs 9 i svenska som andraspråk gör ett 
gammalt nationellt prov för sfi, kurs D för att elever ska få en hjälp att veta vilken nivå i kom-
vux de ska söka till och för att lärarna i svenska som andraspråk och på introduktionspro-
grammen ska få vägledning till att skriva intyg om elevernas kunskapsnivå i svenska. 
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ning, validering, kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå, 
betyg, individuell studieplan och kompetenskartläggning. 

Vid utvärderingen av rutinen har Lidköping kunnat konstatera att 
det främst är nyanlända som blivit föremål för åtgärderna. Kommu-
nen har sett effekter såsom att samverkan blivit bättre mellan skol-
formerna och att det finns en ökad förståelse för varandras verk-
samheter. Eleverna har blivit bättre förberedda för en ny skolform 
och de har placerats på rätt nivå vid övergången till vuxenutbild-
ningen.  

Organisation för sömlös övergång – Vuxsam i Helsingborgs stad 

I Helsingborgs stad finns en överenskommelse om sömlös övergång 
mellan gymnasieskolan och komvux som benämns Vuxsam. Ut-
gångspunkten är att möta ungdomars behov på ett smidigare sätt 
genom att låta gymnasieskola och komvux mötas för att skapa bättre 
förutsättningar för de ungas studiemöjligheter. Genom ett etablerat 
samarbete mellan förvaltningarna för gymnasieskolan respektive 
komvux, skapas möjligheter för elever på introduktionsprogram, 
som inte kommer kunna gå över till nationella program i gymnasie-
skolan, att i stället få gå över till komvux. Vuxsam syftar till att korta 
vägen och tiden för individen att komma ut i arbete eller vidare till 
andra studier. Eleven kan redan under sista året i gymnasieskolan 
påbörja t.ex. yrkesutbildning inom komvux när eleven bedöms ha 
tillräckliga svenskkunskaper för att ha förutsättningar att klara 
utbildningen utan att behöva vänta till kommande läsår. Den aktuella 
målgruppen består av elever folkbokförda i Helsingborgs stad, in-
skrivna på introduktionsprogrammen individuellt alternativ eller 
språkintroduktion, som inte kommer hinna uppnå behörighet till 
nationellt program i gymnasieskolan innan de fyller 20 år. Elevgrup-
pen består företrädelsevis av nyanlända ungdomar som kommit till 
Sverige under senare delen av tonåren. Identifieringen sker dels av 
gymnasieantagningsenheten och skol- och fritidsförvaltningen, dels 
av studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor där språkintroduk-
tion och individuellt alternativ finns. Eleven erbjuds plats i Vuxsam-
gruppen när nationellt program eller yrkesintroduktion inte är 
aktuellt med hänsyn till elevens förutsättningar och tidigare skol-
bakgrund. Studieplanering sker enligt följande: 
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1. Övergripande långsiktig studieplanering sker mellan elev och 
studie- och yrkesvägledarna från Vuxsam och komvux.  

2. En studieplan upprättas tillsammans med elevens mentor och inne-
håller planering inom både gymnasieskolan och komvux. Den upp-
rättas vid start och följs kontinuerligt upp under utbildningen av 
studie- och yrkesvägledarna från de båda skolformerna tillsam-
mans med eleven. Studierna planeras med utgångspunkt från ele-
vens kunskaper i svenska.  

3. Eleverna ges möjlighet till fortlöpande studie- och yrkesvägled-
ning. 

Genom samverkan kan gymnasieskolan även fortsättningsvis er-
bjuda t.ex. elevhälsa samtidigt som komvux erbjuder studie- och 
yrkesvägledning. Det beskrivs som en framgång att kunna behålla 
elever i gymnasieskolan så länge som de identifierar sig med denna 
skolform. När åldersgränsen närmar sig för dessa elever och det går 
att konstatera att de inte hinner nå behörighet och övergå till natio-
nellt program eller yrkesintroduktion, finns det ett smidigt sätt att 
lotsa över dem till komvux. Vid den tidpunkten har man hunnit 
identifiera var eleverna bäst ska placeras i komvux. För att över-
gångarna ska kunna underlättas lyfter Helsingborg att det är viktigt 
att gymnasieskolan och komvux förbereder eleven tillsammans så att 
eleven får rätt förutsättningar för sina fortsatta studier på komvux. 

Samverkan mellan skolformer – Elevteam komvux i Stockholm stad 

I Stockholm finns ett elevteam som arbetar med individnära stöd 
och vägledning för att fler ungdomar som avslutar språkintroduk-
tion i gymnasieskolan ska fullfölja sina studier inom komvux. Många 
av ungdomarna som teamet arbetar med är i en socialt utsatt situa-
tion, exempelvis är hemlöshet och psykisk ohälsa ett stort problem 
inom gruppen. Elevteamet följer eleverna inför övergången från 
gymnasieskolan, vid antagningsprocessen och genom hela utbild-
ningen på komvux. 

I arbetet ingår både rekryteringsinsatser, anpassningar av utbild-
ningen och stöd för att klara studierna. I elevteamet finns funktio-
nerna studie- och yrkesvägledare, studiehandledare på modersmål 
och kurator. Studie- och yrkesvägledaren arbetar förberedande 
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genom att planera för antagningsprocessen, men också direkt med 
eleverna genom bl.a. vägledning, upprättande och uppföljning av 
individuell studieplan samt kontakt med CSN.  

Elevteamet erbjuder kuratorsstöd för elever med återkommande 
och hög frånvaro, trauma- och migrationsbakgrund i kombination 
med osäkert uppehållstillstånd. Kuratorn samverkar med lärare samt 
är delaktig vid uppsökandet av rätt vårdinstans och kan vara när-
varande vid basutredningar inom vårdens specialist- och psykiatri-
mottagningar. De konkreta åtgärderna i samverkan med övriga aktö-
rer har bidragit till en positiv utveckling där eleverna med rätt stöd 
och åtgärder visat god närvaro och bättre skolresultat. Elevteamets 
studiehandledare finns tillgänglig för att eleverna ska fullfölja sina 
studier på komvux. Studiehandledarnas arbete under utbildningens 
gång sker i nära samarbete med lärare på olika skolor. Förutom det 
pedagogiska stödet till eleven jobbar studiehandledaren med att 
förklara vikten och innebörden av gymnasial utbildning för etabler-
ing på arbetsmarknaden. De beskriver det svenska skolsystemet för 
ungdomar utan utbildningsbakgrund eller med kort tidigare skol-
gång från andra länder. Syftet är att göra utbildningen tillgänglig för 
ungdomen och få ungdomen att förstå utbildningens positiva effek-
ter på längre sikt. 

Samverkan om övergången för elever på nationella program 

Utredningens bild är att samverkan mellan gymnasieskola och kom-
vux som rör övergången för elever som inte når målen med nationella 
program inte är lika vanligt förekommande. Det innebär att det finns 
en risk att denna elevgrupp inte har den kunskap om möjligheter till 
fortsatta studier som behövs för att slutföra sin gymnasieutbildning 
med examen inom ramen för komvux.  

När elever avslutar gymnasieskolan utan examen blir de, om de är 
under 20 år, föremål för det kommunala aktivitetsansvaret. Det finns 
i många kommuner rutiner för kontakter mellan gymnasieskolan och 
det kommunala aktivitetsansvaret i de fall elever hoppar av skolan och 
för elever som läst introduktionsprogram. För elever som läser natio-
nella program, men avslutar med studiebevis saknas det dock ofta 
stödstrukturer för övergång till komvux eller överlämning till kom-
munala aktivitetsansvaret. 



SOU 2022:34  Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux 

267 

Av utredningens underlag bestående av studier och samråd har det 
framkommit att studie- och yrkesvägledningen som verktyg för att 
underlätta övergångar mellan skolformerna inte är tillräckligt utveck-
lad och många gånger underdimensionerad i skolorna. Ett exempel 
som dock belyser samverkan mellan gymnasieskola och komvux som 
tar sikte på alla elever är Varbergs kommun.  

Rutiner för övergång till komvux för alla elever i Varbergs kommun 

I Varbergs kommun finns en rutin för övergång från gymnasieskola 
till komvux. Denna möjliggör för elever, som är i slutet av sin gym-
nasieutbildning, att få stöd i kontakten med komvux av studie- och 
yrkesvägledare i gymnasieskolan. När en kontakt med komvux är 
tagen, av eleven själv eller med stöd av studie- och yrkesvägledare, 
genomförs en studieplanering i komvux där också studie- och yrkes-
vägledaren från gymnasieskolan kan delta vid behov. I samtalet lyfts 
bl.a. frågor om behov av stöd, studieform, studietakt och ansökan 
om aktuella kurser görs tillsammans med eleven. Om studie- och 
yrkesvägledare från gymnasieskolan inte deltar på mötet tar komvux 
in samtycke och kontakt tas för att stämma av elevens resultat och 
kvarvarande kurser. Enligt kommunen har detta varit ett framgångs-
rikt arbetssätt för att överbrygga klyftan mellan skolformerna för 
elever oavsett om de läst introduktionsprogram eller nationella pro-
gram i gymnasieskolan.  

Strukturerade kontakter mellan gymnasieskola och komvux 
kan underlätta övergång 

Som framgått av exemplen ovan organiseras övergångsarbetet mellan 
gymnasieskola och komvux på olika sätt. Det finns heller ingen 
reglering som närmare beskriver hur huvudmän ska samverka mellan 
skolformerna. I exemplen ovan, men även i utredningens samråd 
med huvudmän, framkommer att vissa kommuner fokuserar på att 
tydliggöra en ansvars- och rollfördelning mellan gymnasieskola och 
komvux för att underlätta övergångar. I dessa fall är det vanligt att 
personal från respektive skolform möts och utbyter information, 
vilket exemplen från Lidköping och Varberg belyser. Andra kommu-
ner skapar en organisation, där en gemensam grupp ansvarar för att 
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möta eleven i övergången. Det finns också kommuner där elever 
”slussas” in i komvux genom att elever påbörjar kurser redan under 
tiden i gymnasieskolan, vilket Vuxsam i Helsingborg är ett av flera 
exempel som nämnts under samråden. 

En viktig förutsättning för att underlätta elevers övergångar före-
faller vara att det finns strukturerade kontakter mellan gymnasie-
skolan och komvux. Med strukturerad kontakt menas i dessa sam-
manhang rutiner för kontakter mellan ansvariga för olika skolformer, 
rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. De exempel som vi 
tagit del av visar även att det finns behov av att kunna anpassa ruti-
nerna utifrån de organisatoriska och lokala förutsättningarna. Det 
kan handla om kommunens storlek, samverkan mellan olika huvud-
män och huruvida skolformerna är uppdelade på olika nämnder i 
kommunen. 

Utredningen har trots efterforskning inte funnit exempel på 
befintlig samverkan mellan fristående gymnasieskolor och komvux. 
Även om sådan samverkan också kan finnas är utredningens upp-
fattning att det är ovanligt jämfört med samverkan mellan kommu-
nala gymnasieskolor och komvux. Ett skäl till detta kan vara att 
enbart en liten andel elever läser språkintroduktion på en fristående 
gymnasieskola och som framkommit tidigare är det främst gällande 
språkintroduktion som skolor arbetar med strukturerad samverkan 
för att underlätta övergången mellan gymnasieskola och komvux.  

6.4 Hur åldersgränsen till komvux påverkar 
unga elevers övergång  

Övergången mellan gymnasieskola och komvux försvåras av att det 
kan uppstå ett glapp i tiden mellan gymnasie- och komvuxstudier, 
vilket beskrivits tidigare. Till komvux är sökanden, med vissa undan-
tag, behörig från och med andra halvåret det år den vuxne fyller 
20 år.67 Att ett glapp uppstår kan bero på olika orsaker såsom att 
ungdomen valt att lämna gymnasieskolan i förtid och inte är behörig 
till att påbörja komvux än. Det kan även handla om nyanlända elever 
som är i 18–19-årsåldern när de anländer till Sverige. Vissa hinner 
efter en tid på introduktionsprogram bli behöriga till ett nationellt 

 
67 Gymnasieskolan är öppen för ungdomar som påbörjar ett program före sommaren det år de 
fyller 20 år fram tills att eleven har gått igenom en utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan, se 15 kap. 5 och 6 §§. Regleringen beskrivs närmare i avsnitt 6.4.1. 
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program innan de fyller 20 år, och kan då slutföra sina studier i 
gymnasieskolan.68 Andra har långt kvar för att nå en behörighet men 
kan inte börja komvux före 20 år. Risken är att elever som får ett 
glapp i sin utbildning väljer bort att komplettera sin utbildning i 
komvux. 69 För dessa elever finns det i vissa fall möjlighet att göra 
undantag från åldersgränsen till komvux. Enligt Samordnaren för 
unga som varken arbetar eller studerar tolkas de undantag som möj-
liggör studier på komvux för unga under 20 år mer strängt i vissa 
kommuner än andra samtidigt som att många vittnar om att det är 
ett viktigt alternativ för vissa unga. Vidare pekar samordnaren på att 
undantaget används sparsamt och möjligen kan användas mer. Även 
OECD har påpekat att Sverige bör analysera möjligheten till mer 
flexibla åldersgränser och behörighetskrav i syfte att fler ska nå en 
examen.70 Åldersgränser och behörighetskrav kan därmed påverka 
ungdomars möjligheter att nå målen med sin gymnasieutbildning.  

I detta avsnitt beskrivs åldersgränsen och behörighetskravens 
betydelse för övergången till komvux. Inledningsvis beskrivs hur 
åldersgränsen och möjligheten till undantag för yngre elever regleras 
I dag. Efter det följer en redogörelse av hur vanligt det är att ung-
domar som är under 20 år läser i komvux utifrån statistik som utred-
ningen beställt från SCB. De frågor som därefter besvaras är om 
bestämmelserna bör ändras i syfte att skapa mer flexibla övergångar, 
främst mellan introduktionsprogram och komvux, men även andra 
övergångar som kan bli aktuella. Vidare analyseras såväl positiva som 
negativa aspekter för yngre elever, som inte slutfört en gymnasie-
utbildning, att göra en tidig övergång till komvux.  

6.4.1 Närmare om den nuvarande regleringen 

I följande avsnitt kommer vi i korthet att redovisa de bestämmelser 
som är aktuella för utredningens analyser och övervägande. 

 
68 För elever som är inskrivna i gymnasieskolan finns alltid rätt att slutföra utbildningen, oav-
sett ålder, se bl. a. 16 kap. 37 § och 17 kap. 15 § skollagen.  
 69 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om nyanlända under 25 år och deras utbildnings-
behov inom komvux, s. 31 ff.  
70 OECD (2019). Vocational Education and Training in Sweden. 
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Åldersgräns och behörighetskrav för att påbörja komvux 

I dag är det en klar gräns mellan gymnasieskolan och utbildning på 
gymnasial nivå i komvux i och med att utbildningen i komvux kan 
påbörjas tidigast under andra kalenderhalvåret det år ungdomen fyller 
20 år.71 Dessförinnan tillhör ungdomen målgruppen för utbildning i 
gymnasieskolan så länge gymnasieutbildningen inte är slutförd.72  

Förutom åldersgränsen finns det ytterligare behörighetskrav i 
samma bestämmelse såsom att den vuxne 

1. är bosatt i landet,73 

2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 

3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och 

4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 

Bedömningen om sökanden ska anses behörig till komvux består 
bl.a. i om sökanden kan anses sakna sådana kunskaper som utbild-
ningen syftar till att ge. Det innebär att om sökanden har avslutat sin 
utbildning i gymnasieskolan med minst betyget E på den sökta kur-
sen så anses hen redan ha tillräckliga kunskaper och får då inte till-
träde till komvux. Den sökande bör då i stället hänvisas till att t.ex. 
studera på egen hand och genomgå prövning.74 Vidare ska den 
sökande, för att vara behörig till utbildning på gymnasial nivå, ha 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En utgångspunkt 
är att en bedömning ska göras utifrån varje enskild kurs om utbild-
ningen består av flera kurser. Det kan vara så att en sökande har 
förutsättningar att följa någon eller några av kurserna, men inte alla. 
Motsvarande bedömningar görs även för sökanden som vill påbörja 
utbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning på grund-
läggande och gymnasial nivå.75 

Utbildning i sfi kan påbörjas redan under det andra kalenderhalv-
året när ungdomen fyller 16 år om hen är bosatt i landet och saknar 
sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen 

 
71 20 kap. 20 § skollagen. 
72 15 kap. 5 § skollagen.  
73 Se 29 kap. 2 § skollagen. Asylsökande och personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd 
som inte ger rätt till folkbokföring har inte rätt till utbildning inom komvux. 
74 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 846. 
75 20 kap. 11,11 a och 20 a §§ skollagen. 



SOU 2022:34  Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux 

271 

syftar till att ge. Elever på språkintroduktion kan alltså kombinera sina 
studier i gymnasieskolan med studier på sfi i komvux.76 

Unga kan ges tillträde till komvux före 20 år genom undantag  

Skälen för att göra undantag från åldersgränsen återfinns dels i skol-
lagen, dels i förordningen om vuxenutbildning.77 Av skollagen fram-
går att den som är yngre än vad som anges i behörighetsbestäm-
melserna kan vara behörig om han eller hon har slutfört utbildning på 
ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning.78 
Den sökande ska även uppfylla övriga behörighetsvillkor.  

Det finns emellertid ingen definition i skolförfattningarna av vad 
att ha slutfört utbildning innebär. Enligt förarbetena innebär ut-
trycket slutfört att den sökande ska ha avslutat utbildningen med 
slutbetyg från gymnasieskolan.79 Begreppet slutbetyg är inte längre 
aktuellt i skolförfattningarna. Enligt Skolverkets bedömning är en 
sökande med studiebevis eller gymnasieexamen att anse som att den 
slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. 
Då kan den sökande vara behörig till komvux på gymnasial nivå även 
om denne inte fyllt 20 år.80 I och med att eleven får dessa slutdoku-
ment kan eleven inte längre ta del av utbildning i gymnasieskolan då 
eleven inte längre tillhör målgruppen för skolformen.81 

Utöver undantaget i skollagen har regeringen infört ytterligare 
möjlighet till undantag i förordning om vuxenutbildning.82 Av bestäm-
melsen i förordningen framgår att den som är yngre än vad som anges 
i skollagen kan antas till komvux om det med hänsyn till den sökan-
des personliga förhållanden finns särskilda skäl. 83 

 
76 6 kap. 8 § gymnasieförordningen. 
77 Se 20 kap. 20 § skollagen; 3 kap. 2 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  
78 Exempel på likvärdig utbildning är utbildning som leder till International Baccalaureate 
Diploma eller utländsk utbildning som motsvarar utbildning på ett nationellt program. 
79 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 847. 
80 8 kap. 12 § gymnasieförordningen; https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasialniva#skvtableofcontent68 
(hämtad 2022-05-02).  
81 15 kap. 6 § skollagen. 
82 3 kap. 2 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  
83 Bestämmelsen omfattar behörighet till komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt 
till komvux som särskild utbildning. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasialniva#skvtableofcontent68
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasialniva#skvtableofcontent68
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Beslut om mottagande och antagning till komvux 

Det är den huvudman som anordnar utbildningen som beslutar om 
en sökande ska tas emot till utbildning i komvux. Huvudmannens 
beslut om mottagande avgör om den sökande tillhör dem som kan 
få möjlighet att gå utbildningen. Beslutet innefattar först och främst 
ett ställningstagande till om ålderskravet och de behörighetsvillkor 
som anges i skollagen är uppfyllda.84 Av ett beslut om att en sökande 
ska tas emot till utbildningen på gymnasial nivå ska det framgå på 
vilken eller vilka grunder den sökanden tas emot.85 Om sökanden inte 
bedöms vara behörig finns det möjlighet att överklaga beslutet till 
Skolväsendets överklagandenämnd.86 

Om den sökande har rätt att delta i utbildning innebär ett positivt 
mottagningsbeslut att sökanden även antas. I övrigt är det huvud-
mannen som beslutar om en sökande ska antas till utbildningen. Till 
grund för ett sådant beslut om antagning ligger urvals- och prioriter-
ingsbestämmelserna i förordningen om vuxenutbildning, vilket be-
skrivs närmare i avsnitt 6.1.2. Ett sådant beslut kan inte överklagas. 
Inte heller huvudmannens beslut som grundar sig på behörighets-
bestämmelserna i förordningen om vuxenutbildningen kan överklagas. 

Unga personers möjlighet till studiefinansiering i komvux 

För studier i komvux på grundläggande och gymnasial nivå kan den 
studerande få studiemedel från CSN i form av bidrag och lån från 
andra kalenderhalvåret när den studerande fyller 20 år. Om studier 
påbörjas i komvux före 20-års ålder har personen enbart rätt till 
studiehjälp om 1 250 kronor per månad. Det krävs också att den stu-
derande som är yngre bedriver studierna på heltid i komvux för att 
få del av studiehjälpen. Som nämnts i kapitel 5 är möjligheterna till 
studiefinansiering för ungdomar som läst i gymnasiesärskolan och 
som önskar studier inom komvux som särskild utbildning begrän-
sade. Detta problem har även lyfts av Komvuxutredningen.87 

För att skapa ytterligare incitament för att uppmuntra elever från 
introduktionsprogrammen att direkt fortsätta sina studier i komvux 
eller folkhögskola har en möjlighet till en högre bidragsdel och en 

 
84 20 kap. 13 och 22 §§ skollagen. 
85 20 kap. 23 § skollagen. 
86 20 kap. 22 § och 28 kap 12 § skollagen.  
87 SOU 2018:71 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, s. 130. 
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lägre lånedel införts inom studiemedlen. Sedan den 1 juli 2018 kan 
studerande som har läst ett introduktionsprogram få studiemedlens 
högre bidrag. Den högre bidragsnivån kan lämnas till studerande i 
åldern 20–24 år som har studerat oavbrutet på ett introduktionspro-
gram i gymnasieskolan och som därefter, utan uppehåll, fortsätter 
studera på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller påbörjar 
studier på grundläggande eller gymnasienivå inom komvux eller 
motsvarande utbildning i folkhögskola. Studierna anses ha bedrivits 
utan uppehåll när uppehållet mellan studierna är kortare än fyra 
månader.88 Genom de uppföljningar som CSN har gjort har det fram-
kommit att studerande från introduktionsprogrammen har ökat. 
Uppföljningen visar dock att det funnits andra faktorer som varit 
starkt bidragande till den uppkomna ökningen. Samtidigt som det 
höjda bidraget infördes tillkom en ny reglering för nyanlända som 
innebar vissa krav för att få uppehållstillstånd, den s.k. gymnasie-
lagen.89 Den nya lagen medförde att många elever motiverades till 
studier av möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd.90 Det är där-
med svårt att veta hur stor betydelse det högre bidraget har haft för 
den ökning som skett. 

6.4.2 Ungdomar under 20 år som läser i komvux 

För att kunna spegla hur vanligt det är att ungdomar som inte upp-
fyller ålderskravet läser i komvux har utredningen beställt uppgifter 
från SCB.91 Uppgifterna beskriver för åren 2014–2020 unga komvux-
elever utifrån deras studieresultat i gymnasieskolan. Sist beskriver vi 
också skillnader mellan län i andel unga komvuxelever. Vi redovisar 
här elever med studiebevis som en enhetlig grupp, oavsett hur många 
gymnasiepoäng som studiebeviset omfattar. Inledningsvis har vi 
även med information om unga i komvux som inte varit registrerade 
i gymnasieskolan.  

 
88 3 kap. 13 § studiestödslag (1999:1395) och 3 kap. 9 b § studiestödsförordningen (2000:655). 
Om det finns särskilda skäl kan dock längre uppehåll godtas, exempelvis om uppehållet i 
studierna beror på en omständighet som den studerande inte själv kunnat råda över. 
89 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige. 
90CSN (2020). Det högre bidraget till studerande från introduktionsprogram. En uppföljning av 
de första två åren. Rapport 2020:8.  
91 Vi kallar här elever som inte uppfyller ålderskravet för studier i komvux för ”unga elever i 
komvux”.  
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Figur 6.2 visar det totala antalet unga elever i komvux 2014–2020 
utifrån uppgifter om deras tidigare studier. 

Figur 6.2 Elever i komvux som inte uppfyller ålderskravet 2014–2020, 
antal 

 
Källa: SCB. Siffran över staplarna visar det totala antalet unga elever i komvux respektive kalenderår.  

 
 
Det totala antalet unga elever i komvux har under merparten av de 
undersökta åren legat omkring 12 000–13 000. Till 2020 ökar antalet 
till 16 000, vilket skulle kunna vara relaterat till covid-19-pandemin 
och det faktum att elevers gymnasieutbildning periodvis blivit påver-
kad av fjärr- och distansundervisningen.  

Majoriteten av de unga komvuxeleverna har slutfört sin gymna-
sieutbildning, varav många med examen. Antalet unga komvuxelever 
med gymnasieexamen var som störst 2020 och 2014, 8 700 respek-
tive 8 000. Gruppen som slutfört gymnasieskolan med studiebevis är 
också relativt stor. Störst är antalet unga komvuxelever som slutfört 
gymnasieskolan med studiebevis 2020, 4 600. De tidigare åren ligger 
detta antal på omkring 2 200–3 800 elever. 

Bland unga elever i komvux som inte har slutfört ett nationellt 
program i gymnasieskolan är det vanligast att ha läst ett introduk-
tionsprogram i gymnasieskolan. Denna grupp ökar i antal under 
delar av perioden, från 600 år 2014 till 1 200 elever 2019. Föränd-
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ringen kan vara relaterad till det ökande mottagandet av elever på 
språkintroduktion under vissa år. Till 2020 minskar gruppen något 
till 1 100 elever. Antalet unga komvuxelever som högst läst år 1, 2 
eller 3 på nationellt program ligger relativt stabilt eller ökar svagt 
under perioden och utgör mellan 200–400 per grupp och år. Därut-
över tillkommer omkring 400–600 elever årligen som tidigare inte 
varit registrerade i gymnasieskolan. Bland dessa finns ett mindre 
antal elever som läst grundskolans årskurs 9, men de flesta har var-
ken uppgift om studier i grundskolan eller gymnasieskolan.92  

Andelen nyinvandrade93 bland unga komvuxelever förändras mel-
lan de undersökta åren, från 3 procent 2014 till 8 procent 2018 och 
2019. Till 2020 minskar andelen nyinvandrade bland unga komvux-
elever åter till 4 procent.  

Skillnad mellan kommuner och län 

Sammantaget uppgår antalet unga elever i komvux som läst i gym-
nasieskolan utan att slutföra ett nationellt program med antingen 
examen eller studiebevis till mellan 1 500 och 2 300 de undersökta 
åren. Bryter vi ner dessa uppgifter på elevernas folkbokföringskom-
mun handlar det i stor utsträckning om små elevantal per kommun. 
Ett mönster framstår dock att det skiljer sig relativt mycket mellan 
kommuner hur vanligt det är att elever utan slutfört nationellt pro-
gram läser i komvux innan de uppfyller ålderskravet för studier där. 
Vissa kommuner har flera av de undersökta åren relativt stora ande-
lar unga elever utan slutförda gymnasiestudier i komvux. Samtidigt 
finns det kommuner som flera av åren helt saknar unga komvux-
elever som läst i gymnasieskolan utan att slutföra ett nationellt pro-
gram.94 Detta kan indikera att kommuner tillämpar undantagsmöj-
ligheten från ålderskravet olika.  

På länsnivå framkommer en likartad bild av stor spridning i hur 
vanligt det är att unga elever i komvux saknar slutförda gymnasie-

 
92 Det finns många orsaker till att en elev saknar uppgift om tidigare studier. Några av dessa är 
elever som tidigare haft tillfälligt personnummer och sedan fått svenskt personnummer inför 
starten i komvux. Det kan också finnas enstaka elever som bytt personnummer eller som 
tidigare läst i gymnasiesärskolan och därmed inte kan spåras mellan register. Slutligen före-
kommer också elever som gjort avbrott i grundskolan före årskurs 9 eller som tidigare läst i 
utlandsskola.  
93 Avser elever som invandrat inom 4 år från det året de varit registrerade i komvux. 
94 Under perioden minskar antalet kommuner som inte har någon ung komvuxelev utan slut-
förda studier på nationellt program. 
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studier samt att dessa skillnader i viss mån består mellan åren. Av 
figur 6.3 framkommer som exempel den länsvisa fördelningen 2020 
bland unga elever i komvux som tidigare läst i gymnasieskolan, 
utifrån om eleverna slutfört eller inte slutfört ett nationellt program.  

Figur 6.3 Elever i komvux 2020 som inte uppfyller ålderskravet, fördelning 
utifrån studieresultat, andel (%) per län 

 
Källa: SCB. 

 
 

Mellan det län som har störst respektive minst andel unga komvux-
elever utan slutfört nationellt program i gymnasieskolan skiljer 
20 procentenheter det aktuella året, från 8 till 28 procent.  

Enligt utredningen visar statistiken att det finns fog för slutsatsen 
att tillämpningen av undantagsbestämmelsen inte sker på ett likartat 
sätt i landet.   

28

24

23

21

21

20

20

20

20

17

16

16

16

16

14

13

13

12

12

11

8

72

76

77

79

79

80

80

80

80

83

84

84

84

84

86

87

87

88

88

90

92

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Västmanlands län

Jämtlands län

Södermanlands län

Örebro län

Norrbottens län

Kronobergs län

Dalarnas län

Kalmar län

Värmlands län

Blekinge län

Jönköpings län

Gotlands län

Västerbottens län

Gävleborgs län

Västernorrlands län

Skåne län

Västra Götalands län

Stockholms län

Hallands län

Östergötlands län

Uppsala län

Ej slutfört nationellt program Slutfört nationellt program



SOU 2022:34  Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux 

277 

6.4.3 Undantaget från åldersgränsen i förordningen 
om vuxenutbildning tolkas och tillämpas olika  

De skäl som ligger till grund för att göra undantag från åldersgränsen 
för att påbörja komvux tidigare finns dels i skollagen, dels i förord-
ningen om vuxenutbildning, vilka beskrivs närmare i avsnitt 6.4.1. 
I skollagen undantas alla sökanden som slutfört sin gymnasieutbild-
ning på ett nationellt program medan förordningen även ger samma 
möjlighet för sökanden om det med hänsyn till dennes ”personliga 
förhållanden finns särskilda skäl”. För elever på introduktionspro-
grammen är det enbart bestämmelsen i förordning som ger möjlighet 
för en tidigare övergång. Detta gäller även elever som inte påbörjat 
eller slutfört en utbildning i gymnasieskolan, vilka faller under kom-
munens aktivitetsansvar. Av statistiken som vi redogör vi för i 6.4.2. 
finns det en tydlig indikation på att kommuner tillämpar undantaget 
i förordningen olika och att det finns fog att utgå från att det inte 
sker på ett likvärdigt sätt. För att undersöka detta närmare har utred-
ningen haft samråd med representanter för kommuner, skolledare 
och skolmyndigheter och då fört samtal om tillämpningen av 
undantagen från åldersgränsen för att påbörja komvux. Diskussio-
nerna har främst berört unga som inte slutfört sin gymnasieutbild-
ning, vilka till stor del läser på introduktionsprogram i gymnasie-
skolan. Utredningen har även haft samråd med CSN i frågan om 
studiefinansiering. Den empiri som utredningen samlat in vid dessa 
samråd gör inte anspråk på att presentera en fullständig och nationell 
bild över kommuners tillämpning av ålderskravet men ger en upp-
fattning av hur känt undantaget för att frångå åldersgränsen är samt 
hur detta tolkas och tillämpas. Nedan följer en redogörelse för ut-
talanden i förarbeten, tidigare studier samt hur regleringen uppfattas 
och tillämpas i praktiken samt dess ändamålsenlighet.  

Uttalanden om tillämpning i förarbetena 

Inledningsvis var det enbart möjligt att undanta elever från natio-
nella program från åldersgränsen. I betänkandet Framtidsvägen före-
slog den dåvarande Gymnasieutredningen en förändring av ålders-
gränsen på så sätt att undantaget skulle kunna gälla även för andra 
elever än de som har slutfört ett nationellt program i gymnasie-
skolan. Utredningen pekade på att gränsen var för definitiv och att 
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det skulle vara möjligt för huvudmannen att avgöra om en ung 
person som behöver en gymnasieutbildning bäst får den i gymna-
sieskolan eller i komvux. Ett exempel som lyftes var nyanlända 
ungdomar som har eller delvis har en gymnasieutbildning och som 
behöver komplettera denna eller som helt saknar gymnasieutbild-
ning.95 Genom regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den 
nya gymnasieskolan, som följde efter betänkandet, infördes ett 
bemyndigande för regeringen som medförde att undantag sedermera 
infördes i förordningen om vuxenutbildning med den lydelses som 
är gällande än I dag, att yngre kan anses behöriga om de ”med hänsyn 
till personliga förhållanden anses ha särskilda skäl”. I propositionen 
exemplifierades två situationer för när undantaget skulle kunna bli 
tillämpbart. Detta skulle kunna gälla t.ex. ”i det fall en 19-åring på-
börjar studier på gymnasial nivå”. Det skulle också kunna vara fråga 
om ”ungdomar som redan bildat familj eller på annat sätt redan tagit 
ett stort och avgörande steg in i vuxenvärlden och därför har lite gemen-
samt med ungdomar i 16-årsåldern som påbörjar sina studier i gymna-
sieskolan”.96 Den senare bestämmelsen på förordningsnivå tillåter 
därmed att även yngre elever från introduktionsprogram kan delta i 
utbildning i komvux om villkoren är uppfyllda.  

Diskussioner om åldersgränsen för gymnasieskola 
respektive komvux  

Det har tidigare förts diskussioner om åldersgränsen för målgrup-
perna i gymnasieskolan och komvux, vilka båda dragits vid 20 år. 
Gymnasieutredningen bedömde att åldersgränsen för gymnasiesko-
lan skulle kvarstå baserat på att gymnasieskolan är avsedd att vara en 
skolform för ungdomar och att den är anpassad till att leda ungdomar 
mot vuxenlivet, vilket innebär ett bredare uppdrag än komvux.97 
I Skolverkets Redovisning av uppdrag om nyanlända under 25 år och 
deras utbildningsbehov i komvux samlades kunskap in kring ålders-
gränsen för gymnasieskolan, dels genom en enkät, dels genom andra 
kontakter med huvudmän.98 Skolverkets analys resulterade i bedöm-
ningen att åldersgränsen skulle bestå, men att det är viktigt att elever 

 
95 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, s. 603. 
96 Prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, s. 139.  
97 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla, s. 266 ff. 
98 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om nyanlända elever under 25 år och deras utbild-
ningsbehov inom komvux. 
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på språkintroduktion som närmar sig 20 år blir informerade om 
ansvarsfördelningen mellan gymnasieskola och komvux samt att de 
får kännedom om de möjligheter till studier som finns inom kom-
vux.99 

Uppfattningen om dagens åldersgräns till komvux 

En majoritet av de intressenter som utredningen samtalat med har 
uppfattningen att det inte finns behov av att sänka åldersgränsen till 
komvux generellt med anledning av möjligheten att göra undantag 
för yngre sökanden från introduktionsprogram när det föreligger 
särskilda skäl. Den bild som förmedlas till utredningen är att unga 
elever i allmänhet har bättre förutsättningar att klara sin gymnasie-
utbildning i gymnasieskolan eftersom skolformen är mer anpassad 
för unga elever och att deras rättigheter till stöd och elevhälsa är 
starkare. Däremot finns det situationer där gymnasieskolans sam-
manhang, struktur och upplägg inte passar för den enskilde indivi-
den. I samråden betonas att det i dessa fall viktigt att det finns ett 
utrymme för att överväga komvux i stället för gymnasieskolan för 
att den unga ska kunna nå sina mål med gymnasieutbildningen. 
Majoriteten av de intressenter som utredningen samrått med anser 
att ett sådant beslut ska fattas efter en individuell bedömning. Att 
låta elever som slutfört utbildning på introduktionsprogram om-
fattas av ett generellt undantag från åldersgränsen, likt det som gäller 
för elever från nationella program, befaras leda till en kraftigt ökad 
målgrupp och därmed ett överskjutande av ansvar från gymnasie-
skola till komvux. Det finns ingen definition om vad att slutföra ut-
bildning på introduktionsprogram innebär utan det är individuellt 
utifrån respektive elevs studieplan. För elever som slutför nationellt 
program avslutas gymnasiestudierna medan yngre elever på intro-
duktionsprogram fortfarande tillhör gymnasieskolans målgrupp.    

 
99 Skolverket (2017). Redovisning av uppdrag om nyanlända under 25 år och deras utbildnings-
behov inom komvux, s. 48 ff. 
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Tillämpningen av undantaget varierar 

Uppfattningen om hur undantagsbestämmelsen i förordningen ska 
tolkas varierar hos de kommuner som utredningen samrått med. 
Detta får till följd att även tillämpningen kan se väldigt olika ut från 
kommun till kommun. En del är generösa till att medge undantag 
medan andra förhåller sig restriktiva till att låta yngre elever göra en 
övergång. Nedan följer ett urval av de svar som utredningen fått vid 
samråden om hur undantaget tolkas och tillämpas. 

Hos oss tolkas möjligheten till undantag från 20-årsgränsen väldigt 
restriktivt. Vi utgår strikt från förarbeten. Det ska vara uppenbart att 
det handlar om personer som lever ett vuxenliv. (Kommunal huvud-
man) 

Man får inte stirra sig blind på siffran 20. De som har lite kvar kanske 
ska stanna tills de är 21 år men de som är 19 år kan i vissa fall gynnas av 
att gå över till komvux. (Kommunal huvudman) 

Nyanlända som kommit sent och inte hinner med både språkintroduk-
tion och nationellt program borde kunna få slutföra det på komvux på 
ett enklare sätt (Kommunal huvudman)  

Det skulle kunna vara en lösning att öppna upp för dem över 18 år med 
en individuell bedömning, en helhetsbedömning vad som behövs. (Kom-
munal huvudman) 

Det har snarare varit så att åldersgränsen för att vara i gymnasiet är för 
snäv än att elev/elever behöver börja tidigare på komvux. Har inte haft 
någon på länge som har haft behov av att börja komvux tidigare än 
tillåten gräns. (Kommunal huvudman) 

Enstaka elever som går över innan de är 20 år. Det hör ihop med den 
miljön som de varit i. Då passar vuxenutbildningen bättre. (Kommunal 
huvudman) 

Det råder oenighet om undantagsbestämmelsen medger en flexibi-
litet vid tillämpningen. En del huvudmän uppger att de anser att det 
finns ett behov av att tillämpa undantaget i högre grad men känner 
sig begränsade av regleringen, medan andra anser att det bör råda en 
återhållsamhet. Huvudmännens svar blir således olika utifrån hur 
villkoren i regleringen tolkas och beroende av vilka exempel som de 
uppfattat från tidigare förarbeten. Flera huvudmän beskriver en bild 
av att många unga elever identifierar sig med gymnasieskolan och att 
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det i dessa fall ses som en framgång att eleverna hålls kvar i sin 
kontext och i sitt sammanhang. Det nämns dock att det kan finnas 
en variation av personliga skäl som gör att elever inte identifierar sig 
med gymnasieskolan längre, varav några nämns i citaten ovan. Det 
är dock olika om huvudmännen anser att de är tillräcklig som sär-
skilda skäl. Gymnasieskolan som skolform med dess upplägg och 
struktur passar inte heller för alla elever, vilket inte alltid behöver ha 
en koppling till ungdomens personliga förhållanden. Den bild som 
förmedlats till utredningen är att det i många fall görs undantag för 
unga där det finns en stor risk för att de annars avbryter sina gym-
nasiestudier, om de inte får möjligheten att prova på en ny skolmiljö 
och ett nytt sammanhang, och där komvux har framstått som ett 
bättre alternativ. Detta kan illustreras med ett uttalande från en 
huvudman: 

Möjligheten till undantag används på individnivå utifrån vad som är bäst 
för individen, redan i dag har rektor möjlighet att fatta beslut. (Kom-
munal huvudman) 

Vägledning för att tolka undantagsbestämmelsen efterfrågas 

Vid diskussionerna under samråden framstår det som att det främst 
är skrivningen ”om det med hänsyn till den sökandes personliga för-
hållanden finns särskilda skäl” och främst begreppet personliga för-
hållanden som medför att variationen i hur bestämmelsen tillämpas 
är så stor. Begreppet är inte vanligt förekommande i skolförfatt-
ningarna och förarbetsuttalandena är inte tillräckligt utförliga för att 
ge vägledning. Någon information eller stödmaterial som tydliggör 
hur bestämmelsen ska tolkas och hur den ska tillämpas finns inte. 
I förarbeten finns, som redan nämnts, viss vägledning att hämta.  

Det förarbetsuttalandet, från proposition Högre krav och kvalitet 
i den nya gymnasieskolan, som många huvudmän har uppmärksam-
mat och följer vid tillämpningen är att det handlar om ungdomar 
som bildat familj eller på annat sätt redan tagit ett avgörande steg in 
i vuxenvärlden. Dessa ungdomar kan ha mer gemensamt med vuxna 
än med ungdomar i samma ålder. I samma proposition nämns även 
möjligheten att tillämpa undantaget för unga som påbörjar utbild-
ning i gymnasieskola i 19-års ålder, men det framstår som mindre 
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känt bland dem som tillämpar undantaget.100 Med hänsyn till att det 
varken finns exemplifiering i regleringen, tillgång till författnings-
kommentarer eller några allmänna råd, stödmaterial eller motsva-
rande från Skolverket skiljer sig tillämpningen av undantaget sig åt. 
Vilka personliga förhållanden som kan utgöra särskilda skäl för att 
påbörja komvux i yngre ålder orsakar därmed en del tolkningssvårig-
heter hos beslutsfattare och det efterfrågas med hänsyn till det väg-
ledning i hur bedömningen ska göras. 

Fler faktorer behöver beaktas när yngre elever ska påbörja 
utbildning som är anpassad för vuxna 

En annan problembild som har lyfts vid samråden är att unga enbart 
har rätt till studiehjälp och inte tillgång till studiemedel från CSN 
innan de fyllt 20 år.101 Det är i vissa fall en försvårande faktor för 
elever som annars är redo för komvux, men som inte har ekonomiska 
förutsättningar för en övergång. Detta kan belysas med följande 
uttalanden från samråden: 

En viktig aspekt om fler unga ska börja komvux innan de fyllt 20 år är 
att de ej har samma rätt till studiestöd från CSN. Kan bli svårt för dem 
att klara sig ekonomiskt. (Kommunal huvudman) 

En elev som hoppat av IM och börjat komvux får studiemedel som en 
elev på ungdomsgymnasiet, men har då inte råd till allt som man för-
väntas finansiera på komvux. Ska man ha sömlösa övergångar så behöver 
man se över detta. (Enskild huvudman) 

Studiehjälpen ställer dessutom krav på heltidsstudier. För personer 
med sämre ekonomiska förutsättningar kan det bli svårt att finan-
siera studierna. Att ändra eller utöka studiehjälpen i gruppen som 
börjar komvux före 20 år kan dock skicka fel signaler och ge incita-
ment till avhopp från gymnasieskolan. Det finns även en farhåga för 
risken att ungdomarna skuldsätter sig tidigt. Svårigheterna som är 
förknippade med studiefinansieringen kan riskera att påverka deras 
studieresultat negativt eller medföra att de väljer bort att studera.  

Andra faktorer som lyfts vid samråden är att utformningen av 
skolformerna skiljer sig åt. I samtal med representanter från skol-

 
100 Prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, s. 139. 
101 Se avsnitt 6.4.1 för en närmare beskrivning av de olika begreppen som finns inom studie-
stöd. 
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myndigheter- och organisationer framkommer att möjligheten till 
undantag från åldersgränsen behöver analyseras och synliggöras 
utifrån att olika faktorer behöver beaktas. De delar även huvud-
männens och skolledarnas uppfattning om att gymnasieskolan är 
bättre anpassad för unga elever och betonar även att många elever får 
en chock när de kommer över till komvux, där de förväntas ta ett 
större ansvar och klara en högre studietakt. Det framförs även upp-
fattningar om att åldersgränsen med fördel kunde vara något mer 
flexibel och att konstruktionen, att komvux har en nedre åldersgräns 
och gymnasieskolan en övre åldersgräns, kan skapa problem i vissa 
situationer. Att avskaffa ålderskravet helt har däremot inte efter-
frågats.  

6.5 Förutsättningar i komvux att möta 
unga elevers behov av stöd  

Alla elever ska få förutsättningar att nå målen med sin utbildning 
men rätten till stöd minskar i takt med att elever blir äldre och byter 
skolform. Samtidigt som både samhället och arbetslivet utvecklas i 
snabb takt ställs nya krav på kunskaper och kompetens och därmed 
även på den utbildning som erbjuds i komvux. Utmärkande för ut-
bildningsverksamheter är därför att de kontinuerligt kan behöva se 
över sina förutsättningar att erbjuda en utbildning i takt med om-
världens och individernas behov.102 Målgruppen i komvux har föränd-
rats och allt fler ungdomar deltar i utbildningen.103 I de samråd som 
utredningen haft betonas frågan om utökat stöd i komvux som ange-
lägen att komma vidare med. Även om utredningens förslag om 
åldersgräns och behörighetskrav inte har för avsikt att öka en tidigare 
övergång för unga finns det skäl att belysa vilka förutsättningar som 
råder för unga i komvux att få det stöd som krävs för att de ska nå 
målen med sin gymnasieutbildning.  

I detta avsnitt redogör vi för de bestämmelser som finns I dag 
avseende stöd och elevhälsa i komvux och som får betydelse för 
utredningens förslag och bedömningar. Därefter redogör vi för de 
förändringar som präglat komvux under de senaste decennierna och 
behovet av stöd för att därefter övergå till att beskriva den bild som 

 
102 Prop. 2021/22:51 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt, s. 8 ff. 
103 Att allt fler unga läser i komvux framgår av Skolverkets officiella statistik om elever och 
kursdeltagare i komvux, tabell 6. 
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delgetts utredningen om kommunernas pågående arbete med stöd i 
komvux.  

6.5.1 Närmare om den nuvarande regleringen 

Som tidigare beskrivits är målgruppen i komvux heterogen och 
eleverna är individer med mycket olika förutsättningar och mål med 
sin utbildning. Utbildningen i komvux kan dessutom variera både 
till längd och till innehåll. Nedan beskrivs de bestämmelser som ger 
ungdomar tillgång till stöd och elevhälsa i komvux, men även stats-
bidragsfinansierade möjligheter att organisera elevers tillgång till 
stöd och att öka lärares kompetens.  

Tillgång till stöd och elevhälsa i komvux 

I syfte att stödja och hjälpa elever finns det i skollagens tredje kapitel 
bestämmelser om elevers rätt till olika stödinsatser.104 Dessa stöd-
insatser riktas till de obligatoriska skolformerna, gymnasieskola, 
gymnasiesärskolan och komvux men i varierande omfattning. Utbu-
det av stödinsatser som riktar sig till gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan är inte lika stort som för de obligatoriska skolformerna. 
Vad gäller utbudet av stöd i komvux är detta än mer begränsat. Det 
finns inte någon lagstadgad rätt till särskilt stöd inom komvux, men 
eleverna har rätt till extra anpassningar. Extra anpassningar består av 
stödjande insatser som genomförs inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Syftet med såväl särskilt stöd som extra anpass-
ningar är att eleven med hjälp av insatserna ska ges ökade möjligheter 
att nå kunskapskraven. Skolverket har fastställt allmänna råd om 
arbetet med extra anpassningar.105 

Komvux har som övergripande mål att eleverna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-
hällslivet samt främja sin personliga utveckling. Komvux har även ett 
starkt krav att anpassa utbildningen efter den enskilde elevens behov 
och förutsättningar, vilket uttrycks både i skollagen och läroplanen 

 
104 Bestämmelserna om stöd i 3 kap. skollagen beskrivs närmare i kapitel 7. 
105 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. 
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för vuxenutbildning.106 Oftast görs det genom att kurser erbjuds i 
olika studietakt, på olika tider och med mer eller mindre inslag av 
distansundervisning.  

Förutsättningarna gällande elevhälsa är på liknande sätt mer gene-
rös för de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan än för 
komvux. För de skolformer där det finns ett krav på att erbjuda elev-
hälsa ska denna omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. För de medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare, skol-
sköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpeda-
gogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska främst vara före-
byggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbild-
ningens mål ska stödjas.107 Genom att främja elevernas fysiska, 
psykiska och sociala situation och förebygga ohälsa kan elevhälsan 
stödja elevernas kunskapsutveckling och bidra till en positiv lärande-
situation.108 Även om skollagen medger möjlighet till motsvarande 
elevhälsa inom komvux är det upp till varje huvudman om detta ska 
erbjudas eleverna eller inte.109 Det kan därmed vara stora variationer 
gällande vilket specialpedagogiskt stöd och kompetens som finns att 
tillgå från en utbildningsanordnare till en annan.  

Stödinsatser kan erbjudas genom lärcentra  

Med lärcentra avses en verksamhet som organiseras av en eller flera 
kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från 
lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra stude-
rande.110 Lärcentra kan vara tillgängliga för studerande inom komvux, 
yrkeshögskola, universitet och högskola eller andra utbildningsfor-
mer. Att inrätta ett lärcentrum är frivilligt och kommunerna beslutar 
hur just deras lärcentrum ser ut, vilket innebär att resurser och förut-
sättningar ser olika ut vad gäller studielokaler, teknisk utrustning, 
handledning, studievägledning och biblioteksresurser. 

 
106 20 kap. 2 § skollagen; Förordning om läroplanen för vuxenutbildningen. 
107 2 kap. 25 § skollagen. 
108 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. s. 276 f.  
109 2 kap. 26 § skollagen. 
110 Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum. 
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För att stimulera utvecklingen av lärcentra tillför regeringen 
sedan 2017 årligen medel i form av ett statsbidrag. Statsbidraget ska 
bl.a. främja tillgång till och genomströmning i utbildning och se till 
behov av geografisk spridning av lärcentra. Uppbyggnad av lärcentra 
i landet ska göra det möjligt för individer att enklare studera på 
distans, att få stöd i sina studier och att möta andra studerande och 
personal i en öppen mötesplats. Lärcentra har visat sig öka tillgäng-
ligheten till utbildning och bidrar till att öka genomströmningen. De 
kan också fungera som en rekryteringsbas genom att studerande på 
olika nivåer möts och kan inspirera varandra.  

Statsbidragen för lärcentrum omfattar 90 miljoner kronor 2022, 
och ansökningarna uppgick till 151 miljoner.111 Det indikerar att det 
finns ett stort intresse av att kunna erbjuda lärcentra. Inom ramen 
för myndighetssamverkan om kompetensförsörjning och livslångt 
lärande har en behovsinventering och analys av lärcentra gjorts. 
Denna redovisades 2021 i rapporten Lärcentra för kompetensförsörj-
ning och livslångt lärande. I redovisningen lyfts behov av att synlig-
göra lärcentras roll och att skapa förutsättningar för kommuner att 
långsiktigt planera och organisera verksamheten. Det handlar såväl 
om långsiktig finansiering som att tydliggöra samverkan med andra 
utbildningsanordnare, regioner och kommuner.112 

Specialpedagogik för lärande 

Det finns en pågående kompetensutvecklingsinsats för att stärka det 
specialpedagogiska stödet inom komvux. Regeringen lämnade 2015 
ett uppdrag till Skolverket att ansvara för genomförandet av fort-
bildning i specialpedagogik.113 Två och ett halvt år senare, i juli 2018, 
förnyades och utvidgades detta regeringsuppdrag till att också om-
fatta SPSM.114 

 
111 Skolverket (2022). Statsbidrag för lärcentrum 2022. Dnr 2021:0013725; Förordning (2017:1303) 
om statsbidrag för lärcentrum. Statsbidraget är ettårigt och söks i samverkan som innefattar 
minst två kommuner 
112 Skolverket mfl. (2021). Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Dnr 2022:212–1. 
113 Utbildningsdepartementet (2015). Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i 
specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och 
sameskolan, U2015/05783/S.  
114 Utbildningsdepartementet (2018). Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i 
specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och 
sameskolan. U2018/03106/S. 
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Bakgrunden till denna satsning på kompetensutveckling har sin 
grund i ett ökat behov av att bättre kunna möta, motivera och enga-
gera varje elev. Målgruppen var inledningsvis alla legitimerade lärare 
i grundskolan samt motsvarande utbildning vid särskilda ungdoms-
hem och i sameskolan. Målgruppen har efterhand utvidgats till att 
även omfatta fler skolformer såsom gymnasieskola och komvux. 
Syftet med uppdraget är att på nationell basis stärka den special-
pedagogiska kompetensen i skolan.  

Huvudmän vars skolor deltar i insatsen kan söka statsbidrag för 
att frigöra tid för de specialpedagoger, speciallärare eller andra legi-
timerade lärare som har utsetts till att handleda kollegor i insatsen. 
Hela utbildningssatsningen handlar om att öka lärares förmåga att 
utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov 
och förutsättningar så att fler elever når utbildningens mål.  

Inom ramen för uppdraget har Skolverket tagit fram stödmaterial 
i form av moduler som finns tillgängliga i myndighetens Lärportal. 
Det är därmed även möjligt att arbeta med insatsen också utan 
statsbidrag eftersom Lärportalen på Skolverkets hemsida är tillgäng-
lig för alla. 

6.5.2 Komvux är en skolform under förändring med 
ökade utmaningar 

De senaste åren har komvux fått en alltmer framträdande roll för 
kompetensförsörjning och olika målgruppers etablering på arbets-
marknaden samtidigt har målgruppen för komvux förändras och 
behov av elevstöd har synliggjorts. Såväl gymnasieskolan som kom-
vux har en heterogen målgrupp där eleverna har olika behov och 
förutsättningar liksom olika mål med sina studier. När komvux 
infördes bestod elevgruppen i huvudsak av personer födda i Sverige 
som tog del av grundläggande och gymnasiala kurser. En ökning av 
antalet elever och att en allt större andel av dessa är utlandsfödda har 
länge varit två tydliga trender inom komvux. År 2020 var 95 procent 
av eleverna på grundläggande nivå utrikes födda och på gymnasial 
nivå utgjorde de utrikes födda 46 procent. Av samtliga elever på 
grundläggande nivå var andelen kvinnor 62 procent och andelen män 



Underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux SOU 2022:34  

288 

38 procent. På gymnasial nivå var andelen kvinnor 62 procent och 
andelen män 39 procent.115 

Den heterogena målgruppen synliggörs av Andreas Fejes mfl. i 
Om vuxenutbildning och vuxnas studier. Den huvudsakliga mål-
gruppen för komvux utgörs av elever med kort skolbakgrund och en 
allt större andel av denna grupp är I dag utlandsfödda. Den tidigare 
vanliga gruppen studiemotiverade elever som konkurrenskomplet-
terade sina betyg i komvux finns p.g.a. förändrade regelverk inte 
längre kvar.116 

Tidigare studier pekar på ett ökat behov av stöd 

Det ökade behovet av stöd bland elever i komvux är välkänt genom 
tidigare rapporter och utredningar. Att erbjuda elever en utbildning 
av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet generellt och så 
även för komvux. I betänkandet En annan och en andra chans fram-
håller Komvuxutredningen behovet av förstärkt stöd och special-
pedagogiska insatser i komvux p.g.a. den förändrade målgruppen.117 
Den s.k. KLIVA-utredningen pekar på den högre andelen nyanlända 
inom komvux och individer i behov av stöd.118 I Skolverkets rappor-
ter från regionala dialoger om vuxenutbildning återkommer en tyd-
lig bild från kommunerna att det är svårt att möta den nya mål-
gruppens behov av stöd och anpassningar.119 De många nyanlända 
som kommit till Sverige har medfört ett fokus på skolväsendets för-
måga att på kort och lång sikt möta behoven och förutsättningarna 
hos denna grupp. Antalet nyanlända inom skolväsendet har sjunkit 
de senaste åren, men kan komma att ändras med tanke på rådande 
situation med nya flyktingströmmar genom Europa. 

Det saknas dock någon genomgripande studie som visar hur elev-
stödet och elevhälsan ser ut i komvux i dag. Mot bakgrund av detta 
har regeringen gett Skolverket uppdrag att kartlägga i vilken ut-
sträckning elevhälsa och stöd erbjuds till eleverna i den komvux och 
i vilka former. Kartläggningen ska visa hur stödet är organiserat. 

 
115 SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andra språk. 
116 Fejes, A. et al. (2020). Om vuxenutbildning och vuxnas studier, s 65 ff. 
117 SOU 2018:71 En andra och en annan chans - ett komvux i tiden.  
118 SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andra språk. s. 26. 
119 Skolverket (2021). Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning, s. 25–29. 
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Kartläggningen ska också visa vilka elevgrupper som erbjuds stöd 
och i övrigt ge en bild av stödet i landets kommuner. Skolverket ska 
bedöma hur väl kommunerna möter elevernas stödbehov.120  

6.5.3 Huvudmännens arbete med stöd i komvux 

Som vi beskrivit tidigare har målgruppen både vuxit och förändrats 
med fler nyanlända och fler individer i behov av stödåtgärder inom 
komvux. Det handlar bl.a. om motiverande insatser, specialpedago-
giskt stöd, vägledning och coachning. Som en följd av pandemins 
inverkan på komvux, genom ökad distansundervisning, lyfts också 
de ökade behoven av stöd i digitala verktyg. Särskilt gruppen språk-
svaga och med kort utbildningsbakgrund lyfts utifrån deras behov av 
stöd och en i många fall lång utbildningstid för att kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden.  

I Skolverkets regionala dialoger, om nämns ovan, framkommer 
också att det finns brister i likvärdigheten då vissa kommuner 
erbjuder stöd och elevhälsa medan andra kommuner inte gör det. 
Det efterfrågas reglering av stöd och elevhälsa inom komvux som är 
anpassad till skolformen.121 I slutrapporten Utvärdering av imple-
menteringen av EU:s agenda 4 har WSP följt upp kommuners förut-
sättningar genom fallstudier i åtta kommuner av olika karaktär. Det 
framkommer att det finns en stor flexibilitet i organiseringen av 
komvux vilket ger eleverna stora möjligheter, samtidigt som möjlig-
heterna i det närmaste blir svåra att överblicka för både elever och 
huvudman. Elevgruppens förändring beskrivs tydligt med ökade 
behov av stöd både i form av specialpedagogiska insatser, språkstöd 
och andra insatser. Det finns en mångfald av satsningar för att möta 
behoven men huvudmännen uttrycker svårigheter både p.g.a. resurs-
brist, svårigheter i rekrytering av lämplig kompetens och att regler-
ingen inte ger elever samma rättigheter till stöd som andra skolformer. 
Utmaningar lyfts särskilt i distansundervisning som undervisnings-
form.122 

 
120 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens skolverk. (regeringsbeslut 2021-12-
16). Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2023. 
121 Skolverket (2021). Sammanställning av regionala dialoger om vuxenutbildning.  
122 WSP (2019). Slutrapport Utvärdering av implementeringen av EU:s Agenda 4. 
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Det finns stora behov av att utveckla stöd inom komvux 

Det som framkommer av Skolverkets regionala dialoger om behovet 
av stöd inom komvux stämmer väl överens med det som lyfts i 
utredningens samråd med kommuner, skolledare och skolmyndig-
heter. Utredningen uppfattar därmed att det råder en stor sam-
stämmighet mellan kommuner och myndigheter i denna fråga. Det 
handlar om behov av specialpedagogiskt stöd och språkstöd men 
även andra funktioner och roller såsom lotsar, coacher, mentorer och 
koordinatorer lyfts. Förutom stöd finns också behov av stöd genom 
elevhälsa såsom kurator.  

Flera kommuner lyfter komvux särart som med en hög grad av 
självstudier ställer krav på elever som de inte alltid klarar. Det ställs 
allt högre krav på att eleven klarar digitala verktyg och där är elevers 
förkunskaper olika. Det är utifrån detta perspektiv som roller som 
lotsar och coacher kan vara ett viktigt stöd för eleverna. Även men-
torer lyfts som möjlig roll att ge stöd till elever, både för att kunna 
stötta elever och för att motivera och lotsa eleven genom utbild-
ningen. 

Flera kommuner nämner elevhälsa som ett viktigt stöd och fram-
för allt är det kuratorsrollen som lyfts. Samtidigt påpekas att det kan 
uppkomma en gränsdragningsproblematik gentemot hälso- och 
sjukvårdens uppdrag för vuxna och det finns också en samstämmig-
het i att elevhälsan inte kan vara utformad på samma sätt som inom 
övriga skolformer av det skälet. 

Det finns stora skillnader mellan huvudmännens arbete med 
stöd inom komvux 

Såväl kommuner som skolmyndigheter lyfter att det finns stora bris-
ter i likvärdigheten i det stöd som erbjuds i komvux. Bristen på 
reglering i kombination med de ökande behoven har skapat en 
situation där kommuner efter förmåga har byggt upp stödstrukturer. 
En del kommuner har riggat en central elevhälsa i kommunen på 
motsvarande sätt som för gymnasieskolan, andra ställer krav på 
specifikt stöd i upphandlingar av komvux. Vissa kommuner organi-
serar stöd inom ramen för ett lärcentrum. Men det finns också kom-
muner som enbart erbjuder stöd i enlighet med skollagen. Det 
innebär att skillnaderna är stora i landet och det finns en samstäm-
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mighet i behovet att skapa ett mer likvärdigt stöd för elever i kom-
vux. Däremot råder olika åsikter om hur ett likvärdigt stöd ska se ut. 
En del kommuner efterfrågar motsvarande reglering som gäller i 
gymnasieskolan, medan andra trycker på vikten av att anpassa regel-
verket till komvux målgrupp där eleverna är vuxna och förväntas ta 
ett större eget ansvar. Ett annat skäl till att anpassa regleringen till 
komvux är att en stor del av eleverna inte läser sammanhängande 
längre utbildningar utan enbart enstaka kurser. Komvux individuella 
upplägg med olika studieformer påverkar också hur personal i elev-
hälsan kan arbeta.  

6.6 Sammanfattande diskussion och förslag 

Att stärka arbetet med övergångarna från gymnasieskolan till kom-
vux är viktigt för att fler unga ska nå målen med sin gymnasie-
utbildning. Bryggan mellan skolformer bör byggas från gymnasie-
skolan, där eleven befinner sig, till komvux för överlämning och stöd 
när elever avslutar sin utbildning utan att ha nått målen. Det handlar 
om såväl motivation som kunskap och vägledning för att elever ska 
finna vägar vidare. Det är även viktigt att beakta olika faktorer när 
det handlar om att bereda yngre elever tillgång till komvux, som är 
en skolform anpassad för vuxna. Exempel på sådana faktorer är studie-
finansiering, studieupplägg, rätten till utbildning, skillnad i tillgång till 
utbildningsutbud beroende på studieinriktning och huvudmannens 
dimensionering samt att komvux är en skolform där erbjudandet av 
stöd kan variera stort. 

I detta avsnitt resonerar vi om de iakttagelser som utredningen 
har gjort och vilka slutsatser som utredningen har dragit. Avslut-
ningsvis beskriver vi våra förslag och bedömningar samt skälen för 
dessa.  

Samverkan, förberedelse och vägledning är nyckelord för en 
sömlös övergång  

Att motivera unga personer till att slutföra sina gymnasiestudier kan 
vara förknippat med en rad utmaningar. Många elever är skoltrötta 
och kan ha flera skolmisslyckanden bakom sig. Nyanlända elever kan 
ha påbörjat sin utbildning sent och ha mycket att ta igen på kort tid. 
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För de elever som saknar godkänt betyg i många kurser kan vägen 
vara lång för att ta steget att komplettera studierna i komvux eller 
folkhögskola. Det innebär att en förväntan på att alla ungdomar som 
avslutar sin gymnasieutbildning utan examen ska påbörja kom-
vuxutbildning i direkt anslutning till att de lämnar gymnasieskolan 
inte framstår som rimlig. Däremot kan mer göras för att få fler unga 
motiverade att komplettera sina studier, såväl de elever som är långt 
ifrån en examen som de elever som enbart har ett fåtal kurser kvar. 
Elever som är nära examen kan göra en direktövergång till komvux 
för att komplettera sina studier efter att de tagit studenten, då de 
undantas från ålderskravet, vilket inte alltid är känt för elever. 
Utredningens underlag indikerar att elever ofta saknar kunskaper om 
vad som återstår för att de ska nå examen, vilka vidare utbildnings-
vägar som finns och vilka behörighets- och urvalsregler som kan bli 
aktuella. Ett vanligt utvecklingsområde som ofta nämns i myndig-
hetsrapporter för att komma till rätta med detta är att skolors arbete 
med studie- och yrkesvägledning. Utredningen delar denna uppfatt-
ning och anser därför att arbetet behöver utvecklas för att säkerställa 
att eleverna får tillräcklig och relevant information inför fortsatta 
utbildningsvägar eller etablering på arbetsmarknaden. Detta för att 
motivera alla elever till att finna sin väg framåt.  

För de elever som avbryter eller inte når målen med sin gymnasie-
utbildning kan det kommunala aktivitetsansvaret fungera som en 
brygga till fortsatta studier. För elever som har läst tre år eller mer i 
gymnasieskolan utan att nå examen blir tiden i aktivitetsansvaret 
kort och det är svårt för kommunen att hinna med det arbete som 
krävs för att motivera eleven tillbaka i studier, vilket bidrar till att 
vissa kommuner erbjuder mer än vad regleringen kräver. En majo-
ritet av kommunerna ser behov av uppsökande arbete efter att ung-
domar passerat 20-årsgränsen. Det finns mycket som talar för att det 
finns behov av att kommunala aktivitetsansvaret utökas för att 
stödja övergångarna ytterligare en tid efter att eleverna fyllt 20 år. 
Detta särskilt för att det ska bli likvärdigt för ungdomarna. 

En central förutsättning för att skapa sömlösa övergångar till fort-
satta utbildningsvägar är att det finns samverkan för direktövergång 
mellan avlämnande och mottagande skola. Att smidiga övergångar till 
komvux fungerar är viktigt, framför allt från introduktionsprogram-
men eftersom en stor andel av eleverna på dessa program kan behöva 
gå vidare till fortsatta studier. Vår bild är att befintliga rutiner för 
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övergångar många gånger har utvecklats utifrån behov bland elever 
på språkintroduktion. Enligt utredningen finns det skäl att utgå från 
att det finns behov av att utveckla dessa rutiner och förstärka över-
gångarna även från de andra introduktionsprogrammen. Exempelvis 
finns det relativt många elever på individuellt alternativ som inte går 
vidare till ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt program 
och som heller inte etablerar sig på arbetsmarknaden efter gymnasie-
skolan. Som tidigare konstaterats är detta program för närvarande det 
största elevmässigt bland introduktionsprogrammen.  

Samverkan mellan gymnasieskola och komvux gällande elever på 
nationella program som riskerar att inte nå examen framstår som 
mindre vanlig baserat på det underlag som utredningen tagit del av. 
Det innebär att det finns en risk att denna elevgrupp, som är relativt 
stor, inte har den kunskap om möjligheter till fortsatta studier som 
behövs för att fullfölja sin gymnasieutbildning och nå examen inom 
ramen för komvux.  

Av underlagen drar utredningen slutsatsen att det är viktigt med 
gemensamma rutiner och stöd för att få ett strukturerat arbete med 
att underlätta övergångar mellan gymnasieskola och komvux för 
elever på såväl introduktionsprogram som nationella program. Det 
finns många exempel på rutiner för övergångar mellan introduk-
tionsprogram och komvux, men goda exempel kan behöva lyftas 
fram mer systematiskt för att bidra till en ökad likvärdighet i arbetet 
med sömlösa övergångar. Det finns även indikationer på att det finns 
behov av att förstärka befintligt arbete som pågår på skolor och att 
det utvecklas stöd för huvudmän i hur detta arbete kan organiseras. 
Vi vill också påminna om kopplingen mellan den inriktning som ut-
redningen föreslår i kapitel 5 gällande yrkespaketens roll på intro-
duktionsprogram. En bärande princip för att yrkespaketen ska få en 
tydligare roll i gymnasieskolan är att utbildningssystemet under-
lättar för ungdomar att bygga på sin utbildning i komvux. 

Åldersgräns eller andra behörighetskrav bör inte ändras 

Utredningens underlag visar på stora skillnader i hur bestämmel-
serna som möjliggör undantag från ålderskravet tillämpas av olika 
huvudmän. Tillämpningen av regleringen är således inte likvärdig. 
Det finns inte något brett stöd eller behov av en allmän sänkning av 
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åldersgränsen för att yngre elever som inte slutfört sin gymnasie-
utbildning ska få börja i komvux. Utbildningen i gymnasieskolan är 
anpassad för unga och innebär fler rättigheter och möjligheter för 
eleverna än i komvux. Det gäller exempelvis särskilt stöd, tillgång till 
elevhälsa och rätten att slutföra utbildningen. En reglering som 
medger att fler yngre elever ska kunna påbörja komvux riskerar även 
att påverka de ungas ekonomi. Elever förlorar då rätten till gratis 
läromedel och möjligheten att i vissa fall få bekostade elevresor. 
Vidare har dessa elever enbart rätt till studiehjälp om 1 250 kronor 
per månad och får inte del av studiestödet bestående av en bidragsdel 
och en lånedel förrän andra kalenderhalvåret då de fyller 20 år. Bedri-
ver de inte heltidsstudier i komvux är de inte heller berättigade 
studiehjälp. Sammantaget menar utredningen att gymnasieskolan 
har bättre förutsättningar att erbjuda elever det stöd och samman-
hang som ungdomar i allmänhet behöver. Enligt utredningens direk-
tiv får de åtgärdsförslag som läggs fram inte innebära att ansvar för 
ungdomars utbildning skjuts över från gymnasieskola till komvux. 
Utredningen uppfattar att en allmän sänkning av åldersgränsen för 
yngre elever som inte slutfört ett nationellt program inte skulle vara 
förenlig med en sådan utgångspunkt. Inte heller en utvidgning av 
målgruppen, genom att innefatta elever som slutför utbildning från 
introduktionsprogram, är förenlig med utgångspunkten att inte 
skjuta över ansvaret från gymnasieskola till komvux. Med dagens 
reglering går det inte heller att fastställa en likvärdig definition av 
slutförda studier på introduktionsprogram, varför en sådan föränd-
ring är svår att införa.  

Dock kan det finnas situationer där undantag från åldersgränsen 
kan vara gynnsamma för enskilda elever. Av utredningens underlag är 
det tydligt att behörighetsregleringen som medger undantag från 
ålderskravet för ungdomar som inte slutfört sin utbildning i gym-
nasieskolan tolkas och tillämpas olika. Att möjligheten till undantag 
tolkas olika kan utgöra ett skäl för att föra upp bestämmelsen i lag, 
både för likvärdighetens skull och för att stärka individens rättssäker-
het (se. prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet 
och trygghet, s. 485 f). Detta då det är angeläget att det är så tydligt som 
möjligt vilka som ska anses behöriga, inte minst för att öka rättssäker-
heten för den enskilde. Övriga bestämmelser om behörighet har 
sedan tidigare förts över av denna anledning. Mot denna bakgrund 
drar utredningen slutsatsen att motsvarande situation nu föreligger 
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för den aktuella e regleringen om behörighet som i dag är placerad i 
förordning. 

Rätten till stöd i komvux behöver stärkas för att möta 
elevernas behov  

I samråd med kommuner, genom tidigare utredningar och i samtal 
med skolmyndigheter har utredningen fått en samstämmig bild av 
behoven av stärkt stöd inom komvux. Övergången från gymnasie-
skola till komvux lyfts som särskilt problematisk då skillnaden i till-
gång till stöd blir stor p.g.a. skolformernas olika reglering. Elever 
som fått särskilt stöd i gymnasieskolan förväntas klara komvux med 
en hög grad av självständighet och utan de stödåtgärder som finns 
inom de tidigare skolformerna. Behov av stöd hos eleverna i komvux 
har ökat med den förändrade målgruppen och omfattar exempelvis 
specialpedagogiskt stöd, socialt stöd, vägledning, coachning, språk-
stöd, mentorsstöd och stöd i att hantera digitala verktyg. 

Komvux individuella och flexibla upplägg är mycket viktigt med 
tanke på målgruppens varierande livssituationer, behov, förkunska-
per och mål med sina studier. Samtidigt som det finns ett behov av 
att komvux rymmer ett ökat inslag av sammanhållna studievägar och 
fastare kombinationer av kurser inom vissa områden, exempelvis 
yrkesutbildning tillsammans med sfi eller svenska, krävs det även 
fortsatta möjligheter till helt individuella upplägg. 

Det framkommer i samråden att det finns en brist på likvärdighet 
i tillgången till stöd och elevhälsa i komvux. Det saknas dock en natio-
nell bild av tillgången till, och omfattningen av, stöd i kommunerna 
och hos anordnarna. Därför är Skolverkets uppdrag att genomföra en 
kartläggning central för att kunna dra slutsatser om åtgärder inom 
detta område. 

Här nedan följer utredningens förslag och bedömningar i upp-
draget att underlätta övergången till komvux.   
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6.6.1 Skyldighet att erbjuda avslutande vägledningssamtal  

Utredningens förslag: Ett avslutande vägledningssamtal ska 
erbjudas elever som avser att avsluta sin gymnasieutbildning i 
förtid och elever som riskerar att slutföra sin gymnasieutbildning 
utan att nå en examen eller behörighet till ett nationellt program. 
Även alla elever som avslutar gymnasiesärskolan ska erbjudas ett 
avslutande vägledningssamtal. Elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta vid ett sådant samtal. 

Det ska av gymnasieförordningen framgå vilken information 
eleven ska få vid ett avslutande vägledningssamtal. 

 
Utredningens bedömning: Skolverket bör få ett uppdrag att ta 
fram stöd till huvudmän och skolor om genomförande av de av-
slutande samtalen samt följa upp utfallet av införandet.  

 
Vägledningssamtalen innan eleverna kliver ut i vuxenlivet är viktiga 
för alla och särskilt för de elever som av olika anledningar inte kun-
nat slutföra sin utbildning. Det är därmed utredningens bedömning 
att ett avslutande vägledningssamtal kan fylla en särskilt viktig 
funktion för dessa elever genom att bidra till att eleverna gör väl 
underbyggda och strategiska val, både när det gäller fortsatta studier 
och andra möjliga vägar för att kunna etablera sig på arbetsmark-
naden. Utredningen menar att ett avslutande vägledningssamtal kan 
vara motiverande för att fortsätta sina studier inom gymnasieskolan 
eller i komvux. Det kan även främja direktövergång för elever som 
är nära examen mot ett fullföljande av sin utbildning. Att erbjuda ett 
avslutande vägledningssamtal har föreslagits av tidigare utredningar. 
Erfarenheter från flera kommuner som I dag arbetar med att erbjuda 
motsvarande samtal är att fler elever väljer att vara kvar i utbildning 
tack vare ett sådant samtal, och att de som inte stannar kvar får en 
bra överlämning till andra aktiviteter eller insatser. Förslaget syftar 
till att alla skolor ska erbjuda dessa samtal.   
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Elevgrupper som ska erbjudas avslutande vägledningssamtal 

Mot bakgrund av utredningens slutsatser om vikten av samverkan, 
motivation och vägledning som stöd i övergångar ska elever erbjudas 
ett samtal före utskrivning från gymnasieskolan om eleven inte nått 
examen. Även om det finns skolor som har rutiner för att hantera 
elevers frånvaro och följa upp med samtal vid risk för avbrott eller 
när det står klart att eleven inte kommer nå målen, finns det ingen 
lagreglerad skyldighet för huvudmän att erbjuda eleven ett riktat 
stöd i de situationerna. Utredningen föreslår därför att det införs en 
skyldighet för huvudmän att erbjuda ett avslutande vägledningssam-
tal när det finns risk för att elever avbryter sin gymnasieutbildning, 
men även där sannolikheten är stor för att eleven inte når en examen 
innan utbildningen avslutas. Utredningen föreslår även att alla elever 
som avslutar gymnasiesärskolan ska erbjudas ett avslutande väg-
ledningssamtal. Detta då den målgruppen är särskilt utsatt i över-
gången till vidare studier, sysselsättning och arbetsliv. Ungdomarna 
upplever ofta att alternativen efter gymnasiesärskolan är begränsade. 
Ett annat skäl är att alla elever inom gymnasiesärskolan får ett gym-
nasiesärskolebevis. Det finns inte samma krav på vilka kurser eleven 
ska ha slutfört, som i gymnasieskolan, för att en elev i gymnasie-
särskolan ska få ett gymnasiesärskolebevis. Detta kan innebära att 
det är mindre tydligt om eleven nått målen med sina studier eller 
inte. 

Eleven ska erbjudas ett avslutande vägledningssamtal innan hen 
formellt anses ha avslutat utbildningen. Vårdnadshavaren ska erbju-
das att delta om eleven inte hunnit fylla 18 år. Regleringen som 
innebär att elever ska erbjudas ett vägledningssamtal i dessa situa-
tioner ska dock inte medföra att andra elevgrupper förbises vad 
gäller tillgång till studie- och yrkesvägledning eller att skolan mins-
kar andra behövliga insatser inom ramen för sitt uppdrag. Alla elever 
ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning efter behov. 

Organisation och medverkan 

Av Skolverkets allmänna råd framgår att det är rektorn som bör se 
till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och 
utveckla studie- och yrkesvägledningen så att den tillgodoser elever-
nas behov. På motsvarande sätt bör det enligt utredningen vara 
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rektorn som ser till att dessa avslutande vägledningssamtal erbjuds 
och hur de ska organiseras. Vidare bör det vara rektorn som tyd-
liggör och har ansvar för hur vägledningen ska fördelas mellan 
studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal i samband med 
att samtalet förbereds och hålls med eleven samt skapar förutsätt-
ningar för samverkan kring vägledningen mellan olika personalkate-
gorier. De olika aktörer som bör medverka inför, vid och efter 
samtalet kan variera beroende på elevens behov. Det kan handla om 
personal från skolan, t.ex. studie- och yrkesvägledare, mentor och 
personal från elevhälsan, men även andra aktörer såsom jobbcoacher 
eller motsvarande från kommunala aktivitetsansvaret. 

Samtalets syfte och innehåll 

Förslaget syftar till att ge eleverna ett bättre individanpassat stöd och 
framåtsyftande vägledning. Samtalet ska innehålla en planering för 
fortsatt utbildning eller förberedelse för etablering på arbetsmark-
naden bestående av individanpassad information till eleven. I sam-
talet ska eleven informeras om vilka kurser som återstår för att 
fullfölja studierna eller uppnå en examen samt information om möj-
liga studiealternativ inom och utanför gymnasieskolan/gymnasie-
särskolan för att nå målen med sin utbildning. Det är viktigt att upp-
lysa de elever som läst yrkespaket på introduktionsprogram om hur 
de kan bygga på sin utbildning antingen i gymnasieskolan eller vidare 
i komvux eller vid folkhögskola. Samtalen bör även innehålla infor-
mation till eleven om kontaktvägar för att komplettera sin gym-
nasieutbildning, såväl direkt efter gymnasieskolan som en tid efter. 
Om eleven är under 20 år ska t.ex. information ges om kommunala 
aktivitetsansvaret vid samtalet. Det bör även övervägas om en repre-
sentant för det kommunala aktivitetsansvaret ska kontaktas för att 
planera och underlätta en överlämning när framstår som nära före-
stående. Eleverna ska även få relevant information om arbetsmark-
nadens efterfrågan på kompetens och vad som krävs för att kunna 
vara anställningsbar. Informationen ska bidra till att underlätta 
elevens förståelse för betydelsen av utbildning och därmed kunna 
stärka motivationen för att övergå till komvux eller motsvarande 
utbildning inom folkhögskola. Utöver vägledning till fortsatta 
studier och arbetslivet kan elever som läst i gymnasiesärskolan också 
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behöva stöd i t.ex. kontakter med Försäkringskassan och daglig 
verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 

Den information som ska delges eleven bör enligt utredningen 
regleras i gymnasieförordningen. Med detta följer att vi föreslår att 
det införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om avslu-
tande vägledningssamtal. I de fall skolan inte har kunnat genomföra 
ett avslutande vägledningssamtal bör information om vad som åter-
står för att uppnå en examen samt kontaktuppgifter till det kommu-
nala aktivitetsansvaret skickas hem till eleven.  

Råd och stöd för att stärka likvärdighet och kvalitet 

Vi bedömer att den kompetens som behövs för att genomföra de 
avslutande vägledningssamtalen redan bör finnas i gymnasieskolan, 
men att Skolverket bör ta fram råd och stöd till huvudmännen 
gällande genomförandet av samtalen för att stärka likvärdighet och 
kvalitet. Detta kan exempelvis ske genom att de allmänna råden om 
studie- och yrkesvägledningen revideras, information via webbplats 
eller liknande. Skolverket bör även få i uppdrag att följa upp om 
införandet av de avslutande vägledningssamtalen leder till att fler 
unga söker sig till fortsatt utbildning inom komvux och folkhög-
skola. Ett underlag för sådan uppföljning finns i myndighetens stati-
stik om ungdomars verksamhet efter gymnasieskolan, samt fram-
över även i motsvarande uppgifter efter gymnasiesärskolan. För att 
få en tydligare bild av den påverkan som samtalen kan ge vill utred-
ningen påminna om behovet av att statistik om sökande till komvux 
utvecklas, något som tidigare lyfts av andra utredningar, t.ex. Kom-
vuxutredningen och Utredningen om planering och dimensionering 
av komvux och gymnasieskola.   
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6.6.2 Översyn av läroplaner och stöd till huvudmän 
gällande samverkan 

Utredningens bedömning: Skolverket bör se över skrivningarna 
i läroplanerna gällande samverkan mellan gymnasie- och gym-
nasiesärskolan och komvux i samband med nästkommande revi-
dering.  

Skolverket bör även se över hur huvudmännen kan ges stöd i 
arbetet med att underlätta övergången till komvux för elever som 
inte når målen med sin gymnasieutbildning. 

 
Det är utredningens bedömning att Skolverket vid nästa revidering av 
läroplanen bör överväga att se över möjliga tydliggöranden i skriv-
ningarna om samverkan mellan gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
komvux i syfte att uppmuntra till bättre samverkan mellan skol-
formerna. Skälet för detta är att det i dag inte tydligt nog framgår av 
styrdokumenten att sådan samverkan är av betydelse då det enbart 
nämns i läroplanens inledande del. Under läroplanens avsnitt om 
övergripande mål och riktlinjer anges att gymnasieskolan ska nära 
samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universi-
teten och högskolorna samt med samhället i övrigt, dock nämns inte 
komvux. Vidare anges t.ex. att skolan ansvarar för att varje elev som 
avslutat ett introduktionsprogram ska ha en plan för och tillräckliga 
kunskaper för fortsatt utbildning. Några riktlinjer som framhåller 
att skolan bör ha en nära samverkan med komvux för att underlätta 
övergång till fortsatt utbildning finns inte, trots att många elever 
övergår till komvux från introduktionsprogrammen, främst från 
språkintroduktion.  

Stöd för att utarbeta rutiner för att underlätta övergång 

I utredningen har framkommit att det finns goda exempel på hur 
övergångar, främst från introduktionsprogram, till studier efter 
gymnasieskolan underlättas av tydliga rutiner. Det har också fram-
kommit att det inte är en självklarhet att det finns rutiner av detta 
slag. Utredningens bedömning är att riktlinjer för hur rutiner kan 
utformas kan gynna underlättandet av övergångar till komvux och 
folkhögskola, både för elever som läst introduktionsprogram och 
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nationella program i gymnasieskolan. Bedömningen är dock att det 
är av stor vikt att rutinerna kan anpassas efter lokala behov. Det finns 
stora skillnader i hur övergångar kan fungera i stora respektive små 
kommuner och mellan olika huvudmän. Med hänsyn till det bedö-
mer utredningen att vägledning bör finnas så att denna kan uppdate-
ras på ett flexibelt sätt snarare än genom reglering. Utredningen 
bedömer att det är av vikt att Skolverket tar fram stöd för huvud-
männen i hur de kan ta fram rutiner för att underlätta övergången 
för elever som inte når målen med sin gymnasieutbildning. Ett stöd 
i form av rekommendationer för innehåll i rutiner skulle kunna bidra 
till en ökad likvärdighet i arbetet för att underlätta elevers över-
gångar. I rutiner ingår såväl en beskrivning över processen som 
ansvarsfördelning och roller och i vilka sammanhang som samverkan 
kan ske. 

6.6.3 Förtydligande om åldersgränsen till komvux  

Utredningens förslag: Bestämmelsen om undantag från behörig-
hetskraven, som möjliggör att yngre elever tas emot i komvux, 
ska justeras samt föras upp från förordning till lag. 
 
Utredningens bedömning: Skolverket bör få ett uppdrag att ta 
fram stöd till huvudmän i tillämpningen av bestämmelsen som 
medger undantag för att yngre ska övergå till komvux.  

 
Mot bakgrund av utredningens underlag är det vår slutsats att det 
inte finns behov av att ändra åldersgränser eller andra behörig-
hetskrav i komvux för att fler unga ska anses behöriga. Denna slut-
sats ligger även i linje med utredningens direktiv, som framhåller att 
utredningens förslag inte ska innebära en förskjutning av ansvaret 
från gymnasieskola till komvux. Däremot ger utredningens underlag 
stöd för att regleringen behöver förtydligas.    
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Det finns skäl att föra över bestämmelsen om behörighet till lag 

Bestämmelsen som medger att yngre elever ska kunna påbörja kom-
vux på gymnasial nivå finns i dag i förordning. Av 3 kap. 2 § 
förordning (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att ”behörig är 
även den som är yngre om det med hänsyn till den sökandens personliga 
förhållanden föreligger särskilda skäl”. Av utredningens underlag fram-
går tydligt att begreppet personliga förhållanden har getts en varierande 
innebörd, när det tolkats av olika huvudmän. Utredningens analys 
visar att det finns ett behov av förändring av regleringen så att det blir 
tydligt för både beslutsfattare och elever när undantaget kan komma 
ifråga. Analysen är baserad på uppgifter från de samråd som utred-
ningen haft med representanter för skolor, huvudmän och skol-
myndigheter, som ger en tydlig bild av att dagens möjlighet till 
undantag från ålderskravet som regleras i ovan nämnd förordning 
tolkas och tillämpas olika. En del kommuner tillämpar undantaget 
restriktivt medan andra mer generöst. Även innebörden av villkoret 
i undantagsbestämmelsen tolkas olika. Skrivningen ”om det med 
hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl” 
ställer till bekymmer eftersom uttrycket, som inte är vanligt före-
kommande i skolförfattningar, tolkas olika. Den tolkning som ofta 
ges företräde är att undantaget ska tillämpas för elever som lever ett 
vuxenliv, vilket nämns som ett av två exempel i förarbetena (se 
prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan). 
Vissa kommuner tolkar emellertid även in andra personliga skäl eller 
förhållanden. Det framkommer en stor enighet under samråden gäl-
lande behovet att kunna erbjuda elever tillträde till komvux före 
20 års ålder, men att det bör ske undantagsvis och efter en individuell 
bedömning från fall till fall.  

Mot bakgrund av den bild som förmedlats bedömer utredningen 
att det i regleringen förekommer en önskvärd flexibilitet, men att 
det finns risk att tillämpningen inte blir likvärdig. Att undantaget 
tolkas olika är ett skäl för att lyfta upp bestämmelsen i lag, både för 
likvärdighetens skull och för att stärka individens rättssäkerhet. 
I samband med att den nya skollagen (2010:800) tillkom fördes delar 
av de då gällande behörighetsreglerna i komvux över till lag. Reger-
ingen framförde i det sammanhanget att det är angeläget att det är så 
tydligt som möjligt vilka som ska anses behöriga, inte minst för att 
öka rättssäkerheten för den enskilde. Överföringen från förordning 
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till lag föreslogs av skälet att bestämmelserna tillämpades olikvärdigt 
och rättsosäkert (prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, 
valfrihet och trygghet, s. 485 f.). Tidigare hade många av de bestämmel-
ser som berörde komvux framför allt reglerats i förordningsform, 
vilket har kommit att förändrats över tid. Av detta drar utredningen 
slutsatsen att motsvarande nu bör göras för aktuell regleringen om 
behörighet som I dag regleras i förordning. 

Utredningen föreslår därmed att de skäl som ska ligga till grund 
för tillämpningen av undantaget samlas i skollagen. En ytterligare 
fördel med att samla behörighetsregleringen som rör ålderskravet i 
lag är för att dessa utför grund för mottagningsbeslutet, som i sin 
tur kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd om beslu-
tet går sökanden emot. Vidare kan detta bidra till praxis i fråga om 
tillämpning av möjligheten att göra undantag för yngre och tydlig-
göra hur bestämmelsen ska tolkas. Vad gäller övriga behörighets-
regler och urvalsgrunder är det utredningens bedömning att det inte 
framkommit några skäl att föreslå någon förändring av dessa i 
nuläget.  

Den finns även skäl att förtydliga bestämmelsen  

Med anledning av att det även framstår som att begreppet personliga 
förhållanden uppfattas som oklart och svårt att tolka för besluts-
fattarna, finns det enligt utredningen även skäl att ändra begreppet. 
Av tidigare förarbetsuttalanden samt av utredningens samråd med 
huvudmän framkommer att det kan finnas fler skäl för undantag än 
de två exempel som regeringen lyfter i propositionen Högre krav och 
kvalitet i den nya gymnasieskolan. I dialogerna med utredningen 
framhålls som önskvärt att undantaget kan tillämpas när eleven be-
döms ha bättre förutsättningar att nå målen med sin gymnasie-
utbildning i komvux, men att det är viktigt att det sker en bedöm-
ning på individnivå för att det inte ska ske en förskjutning av ansvar 
till komvux. Det kan exempelvis handla om elever som kommer sent 
till Sverige, men även elever som befinner sig inom det kommunala 
aktivitetsansvaret och vill återgå till studier på gymnasial nivå. 
Utredningen föreslår därmed en justerad lydelse och att yngre 
sökanden ska anses behöriga om de efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl. Att bestämmelsen förs över från förordning 
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till lag samt förtydligas, innebär inte en utvidgning av tillämpnings-
området. Justeringen är avsedd att förtydliga när det är ändamåls-
enligt att yngre sökanden bedöms behöriga till komvux. Bestämmel-
sen, som utgör en undantagsbestämmelse, ska gälla för de situationer 
där sökanden efter en ”individuell bedömning anses ha särskilda skäl”. 
Dessa särskilda skäl ska vara knutna till den enskilda personen. Det 
kan t.ex. handla om ungdomar som redan bildat familj eller på annat 
sätt lever ett vuxet liv, eller för unga vuxna som anlänt sent till 
Sverige och ska påbörja utbildning på gymnasial nivå. Med ung 
vuxen menar vi ungdomar i de senare tonåren, 18–19-åringar. Utöver 
dessa två exempel kan det finnas skäl kopplade till en ung vuxens 
person som starkt talar för att den unga vuxne har bättre förutsätt-
ningar att nå målen med sin utbildning i komvux. Detta kan handla 
om situationer när den unge vuxne bedöms sakna förutsättningar att 
uppnå behörighet till nationellt program eller utifrån andra omstän-
digheter i det enskilda fallet.  

Det bör i sammanhanget noteras att målgruppen utgörs av ung-
domar som inte har slutfört en gymnasieutbildning, vilket innebär 
att ungdomen fortfarande har rätt till utbildning i gymnasieskolan. 
Vid bedömning om ungdomen i stället bör påbörja utbildning på 
gymnasial nivå i komvux är det viktigt att beakta olika faktorer som 
kan påverka ungdomen såsom möjligheter till studiefinansiering 
samt minskad tillgång till stöd och elevhälsa. 

Det är lämpligt att förslaget omfattar all utbildning i komvux 

Samma bestämmelser medger även undantag från ålderskravet för att 
påbörja komvux på grundläggande nivå och komvux som särskild 
utbildning på grund- och gymnasial nivå. Enligt utredningens upp-
fattning finns det anledning att utgå ifrån att samma osäkerhet kan 
uppstå vid tolkningen och tillämpning av undantaget avseende de 
andra delarna av komvux. Det finns därför skäl att föra över 3 kap. 
2 § förordningen om vuxenutbildning i sin helhet till skollagen.  

Som en följd av att bestämmelsen förs över i lag kommer bestäm-
melsen om behörighet i 3 kap. 2 § i förordningen att utgå. Den 
föreslagna regleringen ska införas i befintliga bestämmelser om be-
hörighet med ålderskrav i 20 kap. skollagen (20 kap. 11, 11 a, 20 och 
20 a §§) och kommer avse behörighet för yngre till grundläggande 
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och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning. Som en följd av utredningens förslag bör även bemyndi-
gandena i 20 kap. 11 c § och 20 b § första stycket skollagen utgå. 
Regeringen bör dock även i framtiden kunna ange andra bestämmel-
ser om behörighetsvillkor i förordning, varför upplysningsbestäm-
melsen 20 kap. 20 b § andra stycket bör kvarstå, då det inte kan 
uteslutas att den är nödvändig.  

Råd och stöd för att stärka likvärdighet 

Med hänsyn till att regleringen uppfattas som otydlig bör Skolverket 
ta fram råd och stöd till huvudmännen gällande hur undantaget till 
åldersgränsen bör tillämpas. Syftet med att förtydliga regleringen om 
åldersgränsen för att bli behörig till utbildning i komvux är att skapa 
större förutsägbarhet och rättssäkerhet för den sökande. Som en 
följd av utredningens förslag bör Skolinspektionen en tid efter in-
förandet undersöka om förtydligandet av bestämmelsen bidrar till 
en mer likvärdig tillämpning. 

6.6.4 Stärkt stöd i komvux  

Utredningens bedömning: Elevernas rätt till stöd och elevhälsa 
i komvux behöver stärkas. En statlig utredning bör se över det 
samlade behovet av stöd och elevhälsa inom komvux.  

Utredningen bedömer att Skolverket bör se över relevanta 
befintliga kompetensutvecklingsinsatser och stödmaterial för att 
i dessa utveckla hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
kan stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Över-
synen bör i relevanta delar göras i samverkan med Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten.  

 
Det är utredningens samlade bedömning att det finns ett behov att 
stärka stöd och elevhälsa i komvux. Detta behov har beskrivits i 
samråden, men också i tidigare rapporter och utredningar. En för-
stärkning av stöd och elevhälsa kan förbättra elevernas möjligheter 
att utvecklas och nå sina mål med utbildningen inom komvux. 
Utredningens uppfattning är att stödet behöver anpassas till kom-
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vux, både vad gäller målgruppen och upplägget av studier i komvux. 
Det går därför inte att ”kopiera” regleringen från grund- och gym-
nasieskola, utan det behöver definieras vad elevhälsa och stöd i kom-
vux ska omfatta. Alla kompetenser som finns inom gymnasieskolans 
elevhälsa är inte nödvändigtvis ändamålsenliga att erbjuda inom 
komvux. På motsvarande vis kan det också finnas kompetenser som 
det finns behov av i komvux, men inte i gymnasieskolan. 

Ett möjligt sätt att organisera sina stödresurser inom komvux är 
genom lärcentra. Samtidigt pekar flera huvudmän på att det inom 
verksamheten i dagens lärcentra finns behov av att bättre kunna möta 
den växande målgrupp inom komvux som är i behov av stöd för att 
klara av sina studier, där nyanlända är en väsentlig grupp men också 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elever med 
intellektuell funktionsnedsättning behöver kunna kombinera studier 
inom olika delar av komvux och därmed är stödbehovet stort också 
för den gruppen. Formen att bedriva stödverksamhet genom lärcentra 
kan utvecklas för att möta de ökande behoven inom komvux. 

För att kunna bedöma behoven av stöd och elevhälsa behöver en 
samlad kartläggning av behov och befintligt stöd göras. Skolverket 
har fått till uppgift att genomföra en sådan kartläggning. Det är 
utredningens bedömning att denna kartläggning bör ligga till grund 
för en utredning om stöd och elevhälsa inom komvux och att det är 
angeläget att det sker skyndsamt med hänsyn till de behov som lyfts 
upp i utredningens samråd och i tidigare utredningar. 

6.6.5 Behov av utredning av åldersgränsen 
för det kommunala aktivitetsansvaret 

Utredningens bedömning: En statlig utredning bör se över ålders-
gränsen för det kommunala aktivitetsansvaret. Utredningen bedö-
mer att översynen med fördel kan inrymmas i en utredning om 
stärkt stöd i komvux.  

 
Av såväl tidigare utredningar och rapporter som utredningens sam-
råd framgår att den övre åldersgränsen för det kommunala aktivitets-
ansvaret är problematisk i arbetet för att fler unga ska nå målen med 
sin gymnasieutbildning. Kommuner har inte längre ansvar för insat-
ser riktade till unga som passerat 20 år. Hur dessa unga ska ges stöd 
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är otydligt. En majoritet av landets kommuner ser dock behov av ett 
uppsökande arbete riktat till ungdomar över 20 år, även om de i dag 
inte har en sådan lagreglerad skyldighet. I sammanhanget behöver 
gränsdragningen mellan olika aktörers ansvar beaktas, framför allt 
mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas uppdrag.  

Många av de elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått 
målen har läst tre år eller mer i gymnasieskolan och har därmed inte 
långt kvar till de fyller 20 år. Vi har tidigare i detta kapitel visat att 
övergången till komvux och folkhögskola de närmaste åren efter 
gymnasieskolan är begränsad i samtliga grupper av unga som lämnat 
gymnasieskolan utan examen. Utredningen föreslår ett antal åtgär-
der som syftar till att underlätta dessa ungdomars fullföljande av stu-
dierna. Som ett komplement till de åtgärderna bedömer utredningen 
att det bör utredas om den övre åldersgränsen för det kommunala 
aktivitetsansvaret ska höjas. Glappet mellan gymnasieskolan och 
fortsatt utbildning i komvux eller folkhögskola kan minskas om 
hemkommunen genom det kommunala aktivitetsansvaret bedriver 
en uppsökande verksamhet för att motivera till studier i ytterligare 
några år. Utredningen har föreslagit att behovet av stöd i komvux 
behöver utredas vidare (se 6.6.4). En utredning som har i uppdrag 
att se över hur stöd och elevhälsa kan utvecklas i komvux bör även 
kunna inrymma en översyn av åldersgränsen för det kommunala 
aktivitetsansvaret.  
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7 Andra åtgärder – bättre 
förutsättningar inför 
gymnasievalet och större 
flexibilitet i vissa stödåtgärder 

Utöver de specifika frågeställningarna som varit i fokus för kapitel 5 
och 6 ger direktiven utredningen en möjlighet att överväga andra 
åtgärder för att fler unga ska ges bättre förutsättningar att nå målen 
med sin utbildning inom ramen för gymnasieskolan.  

Inspel från de samråd som utredningen haft bekräftar den bild 
som kapitel 4 visar – att det är insatser i gymnasieskolan, gymnasie-
särskolan samt i de obligatoriska skolformerna som kan göra störst 
skillnad för att fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Dessa 
inspel ligger i linje med utredningens direktiv att inte bidra till att 
förskjuta ansvar från gymnasieskolan till komvux. Utvärdering av 
projekt för att motverka studieavbrott som Socialfonden i Sverige 
finansierat under programperioden 2014–2020, har pekat på behov 
av mer proaktiva åtgärder för att förebygga att elever avbryter sina 
studier.1 Förebyggande insatser kan i ett långsiktigt perspektiv vara 
mer kostnadseffektiva, något som även IFAU stödjer.2  

Utredningen har valt att prioritera två av de områden som lyfts 
som bidragande orsaker till att unga inte når målen med sin gym-
nasieutbildning. Det första av dessa handlar om behov av att säker-
ställa en tidig och likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning 
av god kvalitet för att elever ska ges förutsättningar att göra väl 
underbyggda val av gymnasieutbildning. Det andra området handlar 
om möjligheter att erbjuda vissa stödåtgärder på ett mer flexibelt sätt 

1 Tranquist, J. (2021). Rätt stöd i rätt tid. På uppdrag av Socialfondens temaplattform för håll-
bart arbetsliv och Forte. 
2 Forslund, A. och Liljeberg L. (2021). Unga som varken arbetar eller studerar. IFAU Rapport 
2021:12. 
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för elever som befinner sig i slutet av sin utbildning. Att vi valt just 
dessa områden beror på att det i utredningens samråd framkommit 
en samstämmig bild av utvecklingsbehov. Det finns också delar inom 
dessa områden som nyligen varit föremål för statliga utredningar, 
men som inte resulterat i förändring som utredningen uppfattar är 
behövlig.  

Ytterligare områden som belysts återkommande under utred-
ningens samråd är den pågående förberedelsen för ämnesutformning 
i gymnasial utbildning samt införandet av en ny princip för betygs-
sättning, båda efter förslag från Betygsutredningen.3 Förändringarna 
syftar till att betygssättningen bättre ska motsvara elevens kunska-
per och främja elevens kunskapsutveckling, vilket vi ser kan bidra till 
ökad motivation och i förlängningen att fler elever når målen med 
sin gymnasieutbildning. Utredningen uppfattar också att en översyn 
av gymnasieskolans behörighetskrav kan leda till ökad förståelse för 
hur gymnasieskolans olika utbildningar kan göras mer tillgängliga 
för alla elever. Vidare har frågor om behovet av översyn av gymnasie-
utbildningarnas innehåll lyfts, i linje med en bedömning från Utred-
ningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasie-
skola.4 I detta sammanhang har resonemang framförts om fler mel-
lanformer som överbryggar tudelningen av nationella program, t.ex. 
att fler högskoleförberedande program får yrkesinslag i sitt innehåll 
samt införandet av grundläggande högskolebehörighet på yrkespro-
gram. Enligt utredningen kan en sådan utveckling leda till såväl ökad 
studiemotivation som bättre förutsättningar för vidaregångar efter 
gymnasieskolan.  

7.1 Elevers rätt till studie- och yrkesvägledning 
behöver stärkas  

Utredningen har i kapitel 6 beskrivit vägledningens betydelse i över-
gången mellan gymnasieskolan och komvux. För att skapa en så 
sömlös övergång som möjligt har vi i den delen föreslagit att en elev 
som avslutar sin utbildning i förtid eller utan att nå målen med sin 
utbildning i gymnasieskolan ska få ett avslutande vägledningssamtal. 
I det här kapitlet återkommer vi till studie- och yrkesvägledningens 

3 Se 4.3.1 under rubriken ”Betygsutredningen”. 
4 Se 4.3.1 under rubriken ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola”. 
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betydelse när det gäller elevernas möjligheter att nå målen med sin 
utbildning inom ramen för gymnasieskolan.  

Elever ställs inför flera valsituationer under sin skolgång och 
behöver kunskaper och erfarenheter som underlag för sina val. Det 
är viktigt att eleven ges stöd i att ringa in intresseområden för fram-
tiden, får ta del av vilka alternativ som finns och ges vägledning för 
att kunna göra övervägda val inför framtida utbildnings- och yrkes-
inriktning. Vägledning är också ett viktigt verktyg för att minska mål-
konflikter mellan elevernas val av utbildning och arbetsmarknadens 
behov.5 Sådana målkonflikter kan komma till uttryck genom att 
många ungdomar väljer bort yrkesutbildning, samtidigt som efter-
frågan på arbetskraft med sådan utbildning är stor i många branscher. 

Som framkommit tidigare i betänkandet har flera undersökningar 
visat att det finns stora brister och variationer när det gäller tillgång 
till studie- och yrkesvägledning, ett problem som påtalats under en 
längre tid. Vägledning mot introduktionsprogram förefaller många 
gånger komma in i ett sent skede. Det innebär att elever riskerar att 
inte få den vägledning som de har behov av, vilket i förlängningen 
innebär en ökad risk för att eleverna inte når målen med sin utbild-
ning.  

Nedan beskriver vi i korthet den reglering som har betydelse för 
utredningens analyser och överväganden i denna del. Vi beskriver 
också vilka behov vi menar att elever har av vägledning och faktorer 
som tenderar att styra ungdomarnas val samt hur arbetet med studie- 
och yrkesvägledning beskrivs i tidigare studier. Till detta kommer 
information som delgetts utredningen i samband med de samråd 
som hållits med huvudmän, skolledare och myndigheter samt andra 
intressenter.  

7.1.1 Närmare om den nuvarande regleringen 

Arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolan regleras av be-
stämmelser i skollagen och i läroplanerna för respektive skolform. 
Skolverket har även utarbetat allmänna råd som stöd för huvudmän 
och skolor i deras arbete med att planera, organisera och genomföra 

 
5 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, s. 519 ff. Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymna-
sieskola föreslår att Skolverket kontinuerligt ska arbeta med att undersöka elevers efterfrågan 
och behov av utbildning samt vad som påverkar deras valbeteende.  
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studie- och yrkesvägledning för att uppfylla kraven i skollagen och 
läroplanerna.6 I bestämmelserna och de allmänna råden framgår ele-
vernas rätt till studie- och yrkesvägledning, huvudmannens och 
skolans ansvar för verksamheten och vad vägledningen ska syfta till. 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
ska studierådgivning och yrkesorientering göras tillgänglig och 
åtkomlig för alla barn.7 

Enligt skollagen är studie- och yrkesvägledning en rättighet för 
alla elever. Av skollagen framgår att elever ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av 
framtida utbildnings- och yrkeskompetens kan tillgodoses. Även 
den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägled-
ning.8 Studie- och yrkesvägledningen är, enligt Skolverkets allmänna 
råd, hela skolans ansvar, även om olika personalkategorier har olika 
roller i arbetet. Vägledningen ska vara både snäv och vid. Vägledning 
i snäv bemärkelse är vägledning som studie- och yrkesvägledare ger i 
form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Vägledning i 
vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever 
kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om 
framtida studie- och yrkesval såsom praktiska arbetslivserfarenheter, 
undervisning som rör arbetslivet och studiebesök.  

I de allmänna råden lyfter Skolverket fram att studie- och yrkes-
vägledningen är en av de verksamheter i skolan som, utöver under-
visning, ingår i begreppet utbildning. Huvudmannen har ett ansvar 
att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå leds av rektorn och ska 
genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal 
och elever.9 I praktiken innebär det att huvudmannen har ansvar för 
att ge skolan tillräckliga förutsättningar för att bedriva studie- och 
yrkesvägledning av kvalitet samt att rektorn organiserar och följer 
upp arbetet så att elever får den vägledning de behöver. Av för-
arbeten understryks att det ska ske en analys och värdering bl.a. av 

 
6 SKOLFS 2013:180 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Arbete med studie- och 
yrkesvägledning. 
7 Sedan den 1 januari 2020 gäller artiklarna 1–42, i Förenta nationernas konvention den 
20 november 1989 om barnets rättigheter i originaltexternas lydelse, som svensk lag. Lagen 
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter. Artikel 28.  
8 2 kap. 29 och 30 §§ skollagen.  
9 2 kap. 8 § skollagen; 4 kap. 3 och 4 §§ skollagen; SKOLFS 2010:37 Förordning om läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, avsnitt 2.8; SKOLFS 2011:144 Förord-
ning om läroplan för gymnasieskolan, avsnitt 2.6. 
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skolans resultat och redan vidtagna åtgärder som sedan ska ligga till 
grund för åtgärder för förbättring. Det finns ett nyligen lagt lagför-
slag från regeringen att det ska anges i skollagen att huvudmannen 
och rektorn i det systematiska kvalitetsarbetet utöver att följa upp 
utbildningen även ska analysera orsakerna till uppföljningens resul-
tat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla 
utbildningen.10 

I läroplanerna finns beskrivningar av vägledningens innehåll och 
de förmågor som eleverna ska förvärva genom studie- och yrkes-
vägledningen.11 Där framgår bl.a. att skolans mål är att varje elev kan 
granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den 
egna framtiden och har kännedom om möjligheter till fortsatt 
utbildning. Läroplanerna definierar även olika roller och uppgifter 
för studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer. Studie- och 
yrkesvägledarens ansvar är att informera och vägleda eleverna inför 
studie- och yrkesval och särskilt uppmärksamma möjligheterna för 
elever med funktionsnedsättning, samt vara till stöd för den övriga 
personalens studie- och yrkesorienterade insatser. Omfattningen av 
den studie- och yrkesvägledning som elever har rätt till finns inte 
närmare preciserad eftersom vägledningen ska anpassas efter ele-
vernas behov, vilka kan variera. Skolverket har nyligen sett över 
kursplanerna för de obligatoriska skolformerna, men då utan ett 
uttalat syfte att förstärka studie- och yrkesvägledningsperspektivet 
och innehållets relation till arbetslivet. Vad utredningen erfar har de 
reviderade kursplanerna därmed inte lett till någon påtaglig för-
ändring i det avseendet. 

Riktlinjer för arbetet finns främst i form av allmänna råd och stöd-
material, vilket innebär att arbetet med studie- och yrkesvägledning 
kan se olika ut. Olikheter är inte alltid negativt eftersom de kan spegla 
elevernas behov. Det finns dock en risk för att den studie- och 
yrkesvägledning som elever har tillgång till på olika skolor kan variera 
i sådan grad att elevers olika behov inte tillmötesgås likvärdigt. Enligt 
skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den 
anordnas.12 Kravet på likvärdighet innebär inte att utbildningen ska 
utformas på samma sätt, men den ska ha en hög kvalitet oavsett var 
eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållan-

 
10 Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero. 
11 För grund- och gymnasieskola samt grundsär- och gymnasiesärskola.  
12 1 kap. 8 och 9 §§ skollagen.  
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den. Hänsyn ska även tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov.13  

7.1.2 Elevernas behov av vägledning har ökat 

Mångfalden av yrken och utbildningar som finns i dag gör att det är 
komplicerat att överblicka olika möjligheter. Saklig information 
blandas också med det som kan ses som marknadsföring. Elever 
behöver även kunskap om behörighetsregler till gymnasial och högre 
utbildning. Riksdagen har nyligen beslutat att alla nationella pro-
gram i gymnasieskolan ska ge grundläggande behörighet till univer-
sitets- och högskolestudier. Det ska dock vara möjligt för elever på 
yrkesprogram att välja bort de kurser som ger denna behörighet, ett 
val som de kan behöva vägledning inför.14 Som beskrivs i kapitel 4 så 
finns det även förslag om att hänsyn ska tas till arbetsmarknadens 
behov vid huvudmännens planering av vilka gymnasieutbildningar 
som ska erbjudas och antalet platser. Om detta förslag beslutas kan 
det innebära att antalet utbildningsplatser på högskoleförberedande 
program på vissa håll i landet kommer att minskas till förmån för 
platser på yrkesprogram. Även detta kan leda till att elevernas behov 
av stöd att välja framtida utbildning kan öka. Samtidigt föreslås att 
huvudmän tydligt ska ange utbildningens inriktning och vad utbild-
ningen kan leda till för att elever tydligare ska kunna särskilja vad 
som utgör saklig information och vad som utgör marknadsföring. 
Förändringar sker således kontinuerligt och ofta snabbt inom utbild-
nings- och arbetsmarknadsområdet, bl.a. med anledning av den 
snabba teknikutvecklingen i samhället.  

I en rapport från riksdagens utbildningsutskott Studie- och yrkes-
vägledning i grundskola och gymnasieskolan15, konstateras att föränd-
ringar i samhället får till följd att grundskole- och gymnasieelevers 
behov av studie- och yrkesvägledning har ökat och delvis förändrats 
de senaste decennierna. I rapporten beskrivs orsaker såsom utbild-
ningssystemets tilltagande komplexitet, fler nya yrkesområden och 
arbetsmarknadens ökade krav på formell utbildning. Det nämns även 

 
13 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 637 f.  
14 Ändringen i skollagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första 
gången på utbildning som startar höstterminen 2023.  
15 Utskottet har med stöd av Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning 
med cirka 4 000 rektorer i grund- respektive gymnasieskolan om deras arbete med att styra 
och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning på de enskilda skolorna. 
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att nyanlända elever, elever som inte är behöriga till gymnasieskolans 
nationella program och elever som har svårigheter att nå utbild-
ningens mål har ett särskilt stort behov av studie- och yrkesväg-
ledning.16 Vägledningen kan också ha stor betydelse för elever med 
medicinska och psykiska utmaningar eller funktionsnedsättningar. 
Det är t.ex. viktigt att de får information om när det finns särskilda 
utmaningar eller risker med att genomgå viss utbildning eller vissa 
yrken.17 

Syftet med studie- och yrkesvägledningen i skolan är att ge elever 
kunskaper och verktyg för att kunna fatta välgrundade beslut om sin 
utbildning och kommande yrkesval. Ett sätt att ge barn och ung-
domar stöd är att tidigt i skolgången låta dem öva på de förmågor 
som de behöver för kommande valsituationer genom att utveckla 
s.k. valkompetens. Utredningen utgår från Skolverkets definition av 
valkompetens innebärande att eleven utifrån sina förutsättningar ska 
ha kunskap om sig själv, olika valalternativ (såsom olika utbildningar 
och yrken) samt förmåga att fatta beslut och genomföra dem.18 

7.1.3 Tillgång till personal med kompetens  

Regleringar och riktlinjer avseende vilken personal som har ansvar 
för att arbeta med studie- och yrkesvägledning och hur ansvaret bör 
fördelas och organiseras återfinns i skollagen, läroplaner och Skol-
verkets allmänna råd. Som beskrivits ovan ska elever ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför 
val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.19 
För att anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesväg-
ledning ska den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verk-
samhet. Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare har ett 
gemensamt ansvar för studie- och yrkesvägledningen, men delvis 
olika roller.20 Av läroplanerna framgår att skolans personal också har 
ett uppdrag att bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte 

 
16 Riksdagen (2018). Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 
2017/18: RFR24. 
17 Bölte, S. et al. (2021). Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar – en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis. Centrum för arbets- och miljö-
medicin. Region Stockholm. 
18 Skolverkets webbsida. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-
arbetet/stod-i-arbetet/valkompetens-infor-gymnasievalet (hämtad 2022-05-17) 
19 2 kap. 29 § skollagen.  
20 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 278 f.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/valkompetens-infor-gymnasievalet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/valkompetens-infor-gymnasievalet
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begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund samt verka för 
att eleverna utvecklar kunskaper och erfarenheter från arbets- och 
samhällsliv under utbildningens gång. Även möjligheterna för elever 
med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas.21 Utbildade 
studie- och yrkesvägledare har många gånger en nyckelroll, men det 
är huvudmännen och rektorer som har det avgörande ansvaret för 
att eleverna ges tillgång till en studie- och yrkesvägledning av god 
kvalitet. 

En förutsättning för att elever ska få tillgång till studie- och 
yrkesvägledning av god kvalitet är att det finns utbildade studie- och 
yrkesvägledare. Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesväg-
ledning påtalar att det råder stor brist på utbildade vägledare och det 
är svårt för skolans huvudmän att rekrytera. Samtidigt konstaterar 
utredningen att det finns ett stort intresse för studie- och yrkes-
vägledarutbildningen, men att antalet platser är begränsat och att 
söktrycket är stort.22 Enligt Universitetskanslersämbetets statistik 
är det omkring tre förstahandssökande till varje utbildningsplats på 
studie- och yrkesvägledarutbildningarna. Exempelvis fanns det inför 
höstterminen 2021 1 165 behöriga förstahandssökande, varav 366 
antogs.23 Det innebär att det fortsatt finns ett reellt söktryck till 
denna utbildning, samtidigt som behoven av kompetensen i skolan 
kvarstår. 

Hela skolans ansvar att medverka 

Enligt läroplanerna kännetecknas organisationen av studie- och yrkes-
vägledning av att hela skolan ska medverka, att vägledningen inte-
greras i den ordinarie ämnesundervisningen och att skolans personal, 
främst lärare och studie- och yrkesvägledare, samarbetar. Skolverket 
konstaterar i en studie att studie- och yrkesvägledningen trots detta 
vanligtvis blir ett uppdrag för studie-och yrkesvägledaren, vilket vi 
återkommer till.24 I en granskning från Skolinspektionen påtalas 
även att lärarna ofta saknar kunskap om sitt ansvar för vägledningen 
och hur denna kan integreras i deras undervisning.25 Skolverket har 

 
21 Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, avsnitt 2.4 
och 2.6. 
22 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, s. 250 ff.  
23 Enligt uppgifter som Universitetskanslersämbetet bistått utredningen med. 
24 Skolverket (2017). Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen.  
25 Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Rapport 2013:5. 
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tagit fram stödmaterial med goda exempel, där studie- och yrkes-
vägledningen integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt 
genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Till skillnad 
från t.ex. Danmark, Norge och Finland har inte Sverige reglerat att 
studie- och yrkesvägledning ska ingå i den ordinarie undervisningen 
som ett avgränsat skolämne eller utpekat kunskapsområde. I flera 
nordiska länder har regleringen av undervisningen inom väglednings-
området stärkts genom att särskild tid avsätts för ett ämne i grund-
skolan, främst i de senare årskurserna av grundskolan. Utredningen 
om en utvecklad studie- och yrkesvägledning har föreslagit att det ska 
införas ett ämne benämnt framtidsval. Regeringen har än så länge 
inte valt att gå vidare med detta förslag.  

7.1.4 Faktorer som påverkar elevers förmåga att göra 
väl underbyggda val  

Många elever upplever det svårt att överblicka all tillgänglig infor-
mation och att det är svårt att värdera och jämföra olika alternativa 
studievägar inför gymnasievalet. Det kan också handla om att för-
hålla sig till föräldrarnas förväntningar, vännernas vägval, skolans 
vägledning och marknadsföring från olika gymnasieskolor.26 Studier 
som beskriver brister i studie- och yrkesvägledning redogörs för i 
kapitel 4 och kapitel 6 (avsnitt 6.3.2). I följande avsnitt beskriver vi 
vilka olika faktorer som påverkar elevernas möjlighet att utveckla 
valkompetens inför de val som ska fattas under skolgången.  

Det tar tid att utveckla valkompetens  

Elever som står inför ett val behöver ofta stöd att bearbeta olika 
valalternativ genom att ställa de olika alternativen i relation till sina 
egna preferenser, förutsättningar och egna personliga mål. Ett sådant 
arbete tar tid och för eleverna är det en process att tillägna sig den 
kompetens som krävs för att möta de krav som ställs på dem. Det är 
därför viktigt att processen påbörjas och synliggörs i så god tid som 
möjligt.27 Enligt studie- och yrkesvägledare medför tidsbrist och för 

 
26 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning, s. 122 f. 
27 Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledning i grundskolan.  
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låg grad av involvering från lärarna att frågorna om studie- och 
yrkesvalen kommer in alldeles för sent och alltför fragmentariskt. 
Studie- och yrkesvägledare påpekar att insatserna behöver påbörjas 
redan på mellanstadiet eller åtminstone i början av högstadiet för att 
eleverna ska hinna utveckla valkompetens.28 Flera studier har visat 
att många skolor brister i att ge elever kontinuerlig information om 
studie- och yrkesval under deras skolgång.29 Det finns även gransk-
ningar som visar att arbetet med vägledning begränsas till enskilda 
satsningar inför gymnasievalet och att studie- och yrkesvägled-
ningen inte utgör en röd tråd som löper genom hela elevens utbild-
ning och inte heller som ett område där personal på skolan sam-
verkar.30 Även uppföljningen från riksdagens utbildningsutskott, 
som nämnts ovan, konstaterar att vägledningen är viktigt för yngre 
elever för att de tidigt ska kunna bygga upp sin valkompetens. Här 
nämns att det är särskilt betydelsefullt för elever vars föräldrar sak-
nar eller endast har en svag koppling till arbetsmarknaden.31 Dess-
utom pekar utbildningsutskottet på att det är viktigt med vägledning 
inför språkvalet i årskurs 6 eftersom detta val kan påverka elevers 
framtida valmöjligheter.  

Tillgången till vägledning är ofta begränsad  
och kommer in sent i elevernas valprocess 

I Skolinspektionens granskning från 2013 framkommer det att 
många elever efterfrågar mer studie- och yrkesvägledning i form av 
fler samtal, längre samtalstid och mer aktivt stöd från studie- och 
yrkesvägledare.32 Eleverna upplever ofta en stress och oro inför gym-
nasievalet sista året i grundskolan. Osäkerheten beror ofta på att de 
inte har tillräcklig kunskap om de olika utbildningsalternativen och 
vad de leder till efter avslutade studier.33 De ungdomar som Utred-
ningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning träffade hade 
olika bakgrund och erfarenheter, men uttryckte alla att den infor-
mation och vägledning de fick i grundskolan kom för sent, i de flesta 

 
28 Lundahl, L. et al. (2020). Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande. 
29 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle.; Riksdagen (2018) 
Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 2017/18: RFR24. 
30 Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Rapport 2013:5. 
31 Riksdagen (2018). Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 
2017/18: RFR24. 
32 Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Rapport 2013:5. 
33 SOU 2015:97 Att välja yrke.  
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fall först i årskurs 9. En liknande bild beskrivs även av elever i en 
undersökning från 2015 som Sveriges elevkårer och Lärarnas riks-
förbund genomfört. Resultaten visar bl.a. att 40 procent av eleverna 
upplevde att de fått för lite eller ingen studie-och yrkesvägledning 
alls inför sitt gymnasieval och 76 procent av eleverna ansåg att möj-
ligheten till kontinuerlig studie- och yrkesvägledning spelar en viktig 
roll för studiemotivationen.34 Att tendensen att studie- och yrkes-
vägledningen ofta begränsas till enskilda satsningar i de högre års-
kurserna i grundskolan samt att det i årskurserna 1–6 flera gånger 
saknas ett systematiskt och samlat arbete fortfarande kvarstår, fram-
går av Skolinspektionens granskningar under 2020.35 Övergången 
mellan grund- och gymnasieskolan beskrivs således ofta som svår 
från elevernas perspektiv och att de önskar att skolan hade bidragit 
mer till att förbereda dem inför valet till gymnasieskolan. Som nämnts 
tidigare är behovet i regel extra stort för elever som inte är behöriga 
till nationella program. För elever som står inför val av introduk-
tionsprogram är det särskilt viktigt att de får en tidig och god väg-
ledning för att deras möjligheter att kunna gå vidare till fortsatta stu-
dier eller till arbete ska kunna förbättras. Det gäller inte minst elever 
som är förhållandevis nya i Sverige och som i högre grad kan sakna 
kunskap om utbildningssystemet, samhället och arbetsmarknaden.  

Vägledning som kommer sent kan leda till minskad motivation 
och fler normstyrda val  

I Skolinspektionens granskning från 2013 påpekas att personal som 
arbetar med vägledning ofta saknar nödvändig kompetens i sitt 
arbete för att elevernas studie- och yrkesval inte ska begränsas av 
kön, social eller kulturell bakgrund. Granskningen visar även att 
sådana brister i skolans studie- och yrkesvägledning medför att ele-
ver i samband med gymnasievalet i högre grad hänvisas till sina egna 
nätverk, vilket innebär en ökad risk för att sociala mönster repro-
duceras i elevernas gymnasieval och livsval.36 Även Yrkesprograms-
utredningen pekar på att elever gör sina val av fortsatt utbildningsväg 

 
34 Sveriges elevkårer och Lärarnas riksförbund (2015). Från avhopp till examen. Så vill skolan 
utveckla skolan. I undersökningen ställdes frågor till 1 000 gymnasieelever och 1 000 gym-
nasielärare om sådant som berör elevernas studiemotivation, orsaker till avhopp och vilka 
faktorer som är viktiga för att få elever att fullfölja sin utbildning. 
35 Skolinspektionen (2021). Skolinspektionens årsredovisning 2020. Dnr 2020:8618.  
36 Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Rapport 2013:5. 
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bl.a. baserat på vad de tror sig vilja arbeta med i framtiden och att 
detta val i stor utsträckning påverkas av elevernas kön och sociala 
bakgrund.37 Tidigare studier har visat att ungdomars val i hög grad 
baseras på social bakgrund, könstillhörighet och etnicitet samtidigt 
som deras kunskaper om alternativ och yrkesliv är begränsade.38 Det 
finns även åtskilliga studier som pekar på att föräldrar, lärare och 
vägledning är viktiga faktorer för ungdomarnas val.39 Bristen på väg-
ledning kan således leda till bl.a. social sortering vid utbildningsvalet 
som reproducerar sociala, kulturella och könsmässiga förhållanden i 
samhället.  

Tidigare studier har visat att föräldrar, vänner och andra yttre 
faktorer får mindre vikt när eleverna får saklig information och när 
de ges goda möjligheter till enskilda samtal med lärare och väg-
ledare.40 På detta sätt kan skolan kompensera för den inverkan som 
föräldrar och vänner har och som kan vara baserad på begränsade 
kunskaper om utbildnings- och arbetsmarknaden. Eleverna behöver 
få starkare motivation och självständighet samt förhålla sig till 
information och marknadsföring på ett kritiskt sätt. Det är också av 
betydelse att eleverna får studie- och yrkesvägledning utifrån sina 
individuella behov så att eleverna ges möjlighet att reflektera utifrån 
olika perspektiv. Tidigt insatt och väl genomtänkta insatser för 
studie- och yrkesvägledning kan således spela stor roll, bl.a. för ele-
vernas motivation inför fortsatta studier.  

I forskningsöversikten Att välja utbildning konstaterar Anders 
Stenberg att forskningen om studie- och yrkesvägledningen blivit 
alltmer omfattande, men att det fortfarande finns få effektstudier av 
studie- och yrkesvägledning. Trots detta menar Stenberg att det finns 
stöd för en rad positiva effekter av en bättre studie- och yrkesväg-
ledning såsom att det ger eleverna möjlighet att göra studieval som är 
mindre beroende av social bakgrund och könstillhörighet, vilket 
sannolikt kan bidra till ökad individuell och samhällelig välfärd.41 

 
37 SOU 2015:97 Välja yrke.  
38 Se t.ex. Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledning i grundskolan; Christensen, G. 
och Søgaard Larsen, M. (2011). Kunskap om vägledning; Söderberg, E. (2015). Grynnor och far-
leder i karriärvalsprocessen: Unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme. Stockholms uni-
versitet; Mellén, J. (2021). Stability and Change. Policy, options, and choice in Swedish upper secon-
dary education. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet. 
39 Dresch, J. och Lovén, A. (2010). ”Vägen efter grundskolan” i Lundahl, L (red.) Att bana 
vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund. 
40 Christensen, G. och  Søgaard Larsen, M. (2011). Kunskap om vägledning. 
41 Stenberg, A. (2016). Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle. Studievägledning, 
gymnasieskola, vuxenutbildning.  
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Kännedom om yrken och arbetslivet ger elever bättre 
förutsättningar att välja  

Grundskolan behöver bli bättre på att ge alla elever de kunskaper de 
behöver och att förbereda eleverna för gymnasieskolan. Fler elever 
behöver uppnå gymnasiebehörighet och studie- och yrkesvägled-
ningen behöver ge bättre stöd till elever inför valet av gymnasiepro-
gram.42 Olika former av arbetslivsorienterande insatser är av bety-
delse för att ge eleverna underlag för de val som de ställs inför. 
Exempel på sådana insatser kan vara studiebesök på arbetsplatser 
eller att arbetslivsrepresentanter från olika branscher informerar 
elever i grundskolan om yrkesinnehåll och om arbetsvillkor. 

I forskningsprojektet Lära för karriärvalet framkommer att 
studie- och yrkesvägledare efterlyser mer tid för att arbeta med 
arbetsmarknads- och yrkesfrågor tillsammans med eleverna i sam-
arbete med andra aktörer, i arbetslivet och i skolan. Ett sätt att kom-
plettera elevernas kunskaper om arbetslivet förvärvas genom prak-
tisk arbetslivsorientering, s.k. prao, dvs. att elever under en period 
vistas på en arbetsplats och får pröva vissa arbetsmoment och ta del 
av hur en arbetsplats fungerar.43 Eleven får därigenom bättre känne-
dom om yrken och arbetsplatser. Arbetslivskontakter kan även ge 
eleverna en bredare förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och 
vilka förväntningar som arbetsgivare har på sin personal. I samma 
forskningsprojekt gjordes även en enkätundersökning bland elever i 
årskurs 9.44 En av slutsatserna från undersökningen är att eleverna 
beskriver ett starkt behov av mer vägledning samt kontakter med 
arbetslivet för att kunna göra sina utbildnings- och yrkesval.45 I forsk-
ningsöversikten Att välja utbildning konstateras att det är av vikt att 
vägledande insatser såsom studiebesök kan hjälpa elever att göra mer 
underbyggda beslut, men endast om de följs upp på ett strukturerat 
sätt.46 

 
42 Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan. Rapport 
2022:3. s. 71 f. 
43 Sedan 2018 är det obligatoriskt för huvudmännen att erbjuda tio dagars prao från och med 
årskurs 8, 10 kap 8 a § skollagen.  
44 1 566 elever besvarade enkätundersökningen.  
45 Lundahl, L. et al. (2020). Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande, s. 132. 
46 Stenberg, A (2016). Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle. Studievägledning, 
gymnasieskola, vuxenutbildning.  
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7.1.5 Trots stort behov prioriteras inte arbetet med studie- 
och yrkesvägledning i skolorna 

Att omfattning och kvalitet i studie- och yrkesvägledningen varierar 
på ett betydande sätt mellan huvudmän och mellan skolor har kon-
staterats i flera granskningar från myndigheter och forskare.47 
Undersökningarna har även visat att styrningen ofta är svag eller 
saknas helt med anledning av den övergripande regleringen gällande 
tillgången till studie- och yrkesvägledningen. Det är upp till varje 
huvudman och skola att besluta hur resurser avsätts för studie- och 
yrkesvägledning och hur denna organiseras, vilket bidrar till att det 
kan finnas stora skillnader mellan kommuner och skolor vad gäller 
arbetets organisering.48 Att tillgången skiljer sig åt är problematiskt 
ur ett likvärdighetsperspektiv och kan påverka elevers möjligheter 
att fullfölja sin gymnasieutbildning. Nedan beskrivs dels behovet 
som lyfts fram vid utredningens samråd, dels de brister som beskrivs 
i tidigare studier.  

Vikten av studie- och yrkesvägledning lyfts i utredningens 
samråd 

I utredningens samråd framkommer en samstämmig bild från huvud-
män av att studie- och yrkesvägledningen har en viktig funktion för 
att eleverna ska nå målen med sin utbildning och att mer studie- och 
yrkesvägledning behövs.49 Vidare understryks vikten av tidig vägled-
ning samt att vägleda mot introduktionsprogrammen, däribland 
yrkespaketen. Även vid andra samråd som utredningen har haft med 
olika intressenter och avnämare, som t.ex. Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och representanter för Svenskt Näringsliv, betonas 
vikten av tidig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Forskare 
vid Umeå och Stockholms universitet pekar med eftertryck på att 
kvalitativ vägledning behövs tidigt.50 Ensamkommandes förbund 

 
47 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle; SOU 2018:71 En 
andra och en annan chans – ett komvux i tiden; Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesväg-
ledningen i grundskolan. Rapport 2013:5.; Riksdagen (2018). Studie- och yrkesvägledning i 
grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 2017/18: RFR24. 
48 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle; Riksdagen (2018). 
Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 2017/18: RFR24; 
Lundahl, L. et al. (2020). Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande, s. 22. 
49 Detta beskrivs närmare i förhållande till elevers övergångar i kapitel 6.  
50 Uppgifter vid samråd med Lisbeth Lundahl, Joakim Lindgren, Per-Åke Rosvall, och Michael 
Lindblad (samtliga vid Umeå universitet) samt Åsa Sundelin (Stockholms universitet).  
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understryker att studie- och yrkesvägledning är oundgänglig för 
nyanlända som inte känner till det svenska skolsystemet. Även 
Lärarnas Riksförbund uttalar att deras analyser visar att studie- och 
yrkesvägledning är oerhört viktigt för elever med utländsk bak-
grund, både i grundskolan och i gymnasieskolan. Flera huvudmän 
som utredningen samrått med pekar på att kopplingen mellan sko-
lan, framtida studier och yrken behöver lyftas fram för att öka moti-
vationen hos eleverna. Elevorganisationerna framför att studie- och 
yrkesvägledarna har en nyckelroll för att fånga och stötta elever 
genom utbildningen och att det kan leda till att fler grundskoleelever 
känner motivation och når behörighet till gymnasieskolan. Under 
samråden framförs även att det finns behov av fortbildning av lärare 
och skolans personal för att uppnå kraven på att studie- och yrkes-
vägledningen ska vara hela skolans ansvar. Det betonas att det finns 
behov av att arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervis-
ningen under hela grundskoletiden.  

Studie- och yrkesvägledningen saknas ofta i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Som en del i huvudmannens verksamhetsutveckling och för att 
kunna identifiera brister ska studie- och yrkesvägledningen ingå i 
huvudmannens kvalitetsarbete. Huvudmän behöver konkretisera 
vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för 
den egna verksamheten och vid beslut om organisation och resurs-
fördelning ska det säkerställas att elevernas behov av studie- och 
yrkesvägledning kan tillgodoses. För att detta ska fungera krävs att 
huvudmannen inledningsvis analyserar elevernas behov av vägled-
ning. Även rektorn ansvarar för att detta arbete kommer till stånd. 

Skolinspektionens granskningar av såväl grundskolan som gym-
nasieskolan visar att studie- och yrkesvägledningen är lågt priori-
terad och att skolor och huvudmän saknar system för att planera, 
följa upp och utveckla vägledningen.51 Av granskningen i grund-
skolan framkommer att det framstår som vanligt förekommande att 
ansvaret för arbetet med studie- och yrkesvägledningen lämnas 
vidare från huvudman till rektor som i sin tur lämnar uppdraget till 

 
51 Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Rapport 2013:5.; 
Skolinspektionen (2019). Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gym-
nasieskolan.  
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studie- och yrkesvägledaren. I stället för att studie- och yrkesvägled-
ningen blir en gemensam uppgift för hela skolan visar granskningen 
snarare att det blir ett uppdrag som ingen vill ta ansvar för.52 Bilden 
av att studie- och yrkesvägledningen inte fått det önskade breda 
genomslag i grund- och gymnasieskolan som lagstiftningen syftar 
till bekräftas i både forskningsstudier och Skolverkets rapporter.53 
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning bekräftar 
bilden som beskrivs ovan i alla delar, såväl låg prioritering, avsaknad 
av tydligt formulerade mål och bristande systematiskt kvalitets-
arbete. 54 

Trots den samstämmiga bilden från samråden med huvudmän visar 
Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av enskilda huvud-
mäns styrning av det kompensatoriska uppdraget inom gymnasie-
skolan att studie- och yrkesvägledningens kompensatoriska potential 
inte används fullt ut. Skolinspektionen påpekar att studie- och yrkes-
vägledningen är en viktig resurs för att stärka eleven inför framtidsval 
och vid motivationsproblem som t.ex. kan uppstå vid felval.55 

Samverkan mellan olika personalkategorier är låg 

I utbildningsutskottets uppföljning av studie- och yrkesvägledning 
genomfördes en rektorsenkät där många av rektorerna uppgav att de 
inte arbetade aktivt med samverkan mellan olika personalkategorier 
om vägledning. En fjärdedel uppgav att de prioriterar andra uppgifter 
och en lika stor andel gjorde bedömningen att elevernas behov av 
studie- och yrkesvägledning är begränsad. Sammantaget var det näs-
tan sex av tio rektorer i grundskolan som uppgav att de inte leder 
verksamheten med elevernas vägledning på sådant sätt att olika per-
sonalgrupper involveras och samarbetar i enlighet med riktlinjerna i 
läroplanen. Vissa motiverade det med att studie- och yrkesvägledare 
sköter de här uppgifterna och/eller att skolan har väl etablerade 
arbetssätt och rutiner för arbetet. Uppföljningens resultat visar där-

 
52 Riksdagen (2018). Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 
2017/18: RFR24. 
53 Olofsson, J. et al. (2017). Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägled-
ningen. En bakgrund och tre fallstudier. På uppdrag av Skolverket.; Skolverket (2020). Att välja 
för framtiden. Forskning för skolan.; Lovén, A. (2015). Karriärvägledning: En forsknings-
översikt. Lund. Studentlitteratur. 
54 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle.  
55 Skolinspektionen (2021). Enskilda huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget i 
gymnasieskolan, s. 5.  
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med på en brist på styrning och ledning av arbetet samt en avsaknad 
av samverkan mellan olika personalkategorier. Detta kan få konse-
kvenser för arbetet med den vida vägledningen.56 

I forskningsprojektet Lära för karriärvalet, som genomfördes 
2016–2018 under ledning av Lisbeth Lundahl vid Umeå universitet, 
kartlades och analyserades skolans budskap och aktiviteter som är 
ämnade som stöd för grundskoleelevers framtida val av utbildning, 
yrke och livsvägar.57 Forskarna genomförde bl.a. en enkät som besva-
rades av 81 studie- och yrkesvägledare. En överväldigande majoritet 
av studie- och yrkesvägledarna menade att de svarade för arbetet med 
studie- och yrkesvägledningen på skolan, även om det bitvis kunde 
ske i samarbete med lärare och annan personal. Studie- och yrkes-
vägledarna framförde även behov av utveckling gällande samarbetet 
med lärarna för att kunna ge tidigare samt mer sammanhängande och 
djupgående insatser.58  

7.1.6 Framgångsfaktorer och utmaningar 
för vägledningsarbetet 

Ovan beskrivs forskning, utredning och myndighetsrapporter som 
visar stora variationer mellan såväl huvudmän som skolors arbete 
med studie- och yrkesvägledning och att det på många håll före-
kommer brister i vägledningsarbetet. Samtidigt finns det goda exem-
pel på huvudmän som arbetar målmedvetet och systematiskt med 
studie- och yrkesvägledning.  

År 2013 genomförde SKR fallstudier i tio kommuner för att 
identifiera framgångsfaktorer i arbetet med studie- och yrkesvägled-
ning och lyfta exempel på hur kommuner kan arbeta framgångsrikt 
med vägledning och arbetslivsfrågor i skolan. Rapporten beskriver 
några kommuner som utmärkte sig genom ett framgångsrikt vägled-
ningsarbete. SKR identifierar dels gemensamma styrkor bland flera av 
kommunerna, dels några utmaningar som kommunerna möter i sitt 
arbete med att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Enligt studien 
kännetecknas en framgångsrik studie- och yrkesvägledning främst av 
att:  

 
56 Riksdagen (2018). Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan – en uppföljning. 
2017/18: RFR24, s. 117, 187 f. 
57 Övriga medverkanden Michael Lindblad, Ewa Rolfsman, Ann-Sofie Holm och Anders 
Lovén.  
58 Lundahl, L. et al. (2020). Framtiden i sikte – skolans stöd för ungas karriärlärande, s. 82 ff. 
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• det finns mål för studie- och yrkesvägledningen som konkreti-
serats i arbetsplaner med tydlig ansvarsfördelning, 

• mål och riktlinjer är förankrade, 

• det finns förutsättningar för samarbete mellan studie- och yrkes-
vägledare och övrig skolpersonal, och 

• vägledningen utgår från elevens behov och det finns en bredd av 
vägledningsinsatser för att öka tillgängligheten för eleverna.59 

En av de utmaningar som studien pekar på rör behovet av att bredda 
fokus från studie- och vägledarna som ansvariga för verksamheten 
till att studie- och yrkesvägledningen i stället ses som en funktion 
där alla i skolan har något att tillföra. Vidare påtalas vikten av att 
börja arbeta med vägledningsfrågor tidigt i grundskolan och sedan 
kontinuerligt genom hela skoltiden samt att ha en god samverkan 
med arbetslivet där både privata och offentliga arbetsgivare är enga-
gerade.  

År 2017 sammanställde Skolverket en exempelsamling där 44 sko-
lor och vuxenutbildningar delar med sig av sitt sätt att arbeta med 
studie- och yrkesvägledning.60 Här finns ett flertal goda exempel på 
hur lärare i olika skolformer väver in kunskaper om arbetslivet och det 
omgivande samhället i sin undervisning, i enlighet med läroplanernas 
intentioner. En vanlig beskrivning är att detta görs i samverkan och 
med stöd av studie- och yrkesvägledare. Flertalet av exemplen tar 
sikte på att öka elevernas förståelse för hur skolarbetet påverkar 
deras möjligheter till vidare studier och val av yrke.  

7.1.7 Stor variation i tillgång kan bero 
på alltför övergripande reglering 

Av uppföljningen från riksdagens utbildningsutskott, som nämnts 
ovan, framgår att de brister som finns hos en del huvudmän och på 
en del skolor i arbetet med studie- och yrkesvägledning åtminstone 
till viss del kan förklaras av en svag och otydlig statlig ledning. 
Utbildningsutskottet pekar på att bestämmelserna i skollagen och 

 
59 SKL (2013). Framtidsval och arbetsliv. Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning, 
s. 7. Organisationen har bytt namn till SKR efter publiceringen. 
60 Skolverket (2017). Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Exempel från grund-
skolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 
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läroplanens riktlinjer är övergripande och att dessa inte ger huvud-
män och rektorer det stöd som krävs. Många rektorer har i utbild-
ningsutskottets enkät uppgett att vägledning inte ingår i det syste-
matiska kvalitetsarbetet eller att de inte visste om att den gör det. 
Det finns även andra undersökningar som bekräftar att bilden är 
densamma även hos studie- och yrkesvägledare.61 

Även Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning 
i skolan har pekat på en svag reglering. I betänkandet Framtidsval 
resonerar utredningen om olika sätt att säkerställa att elever får den 
vägledning de behöver, utifrån att ha identifierat brister och stor 
variation i elevers tillgång till vägledning. Utredningens förslag inne-
bär att bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning för-
tydligas och förstärks. Detta motiveras just med att nuvarande 
reglering är övergripande och inte ger huvudmän och rektorer någon 
tydlig ledning i vad som förväntas av dem. Regeringen har ännu inte 
gått vidare med något av förslagen som utredningen presenterade.  

Även samråden bekräftar ovanstående bild av att huvudmän och 
skolor uppfattar regleringen som otydlig och svår att tolka.  

7.2 Mer flexibla lösningar för att elever ska nå målen  

Som framkommit hittills i kapitlet ser utredningen ett behov av att 
säkerställa att alla elever får möjlighet att utveckla tillräcklig kom-
petens för att göra ett välavvägt val av gymnasieutbildning, vilket i 
förlängningen kan leda till att fler elever slutför sin utbildning inom 
ramen för gymnasieskolan.  

I följande avsnitt går vi närmare in på hur vissa stödåtgärder skulle 
kunna användas på ett mer flexibelt sätt. Som beskrivits i kapitel 4 
finns det många olika faktorer som orsakar att elever inte når målen 
med sin gymnasieutbildning, bl.a. brister i skolans arbete med att 
skapa tillgängliga lärmiljöer, ge ledning och stimulans till elever samt 
vid behov ge tillräckliga anpassningar och stöd.  

 
61 SYV-barometern (2016). Ungdomsbarometern och Skolsamverkan.  
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7.2.1 Elever behöver en bra start i gymnasieskolan 
för att komma över mållinjen  

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men nästan alla elever väljer 
att gå vidare dit efter grundskolan. Lärare i gymnasieskolan möter 
ofta en elevgrupp som har stor variation i sin tidigare skolgång och 
behöver ha verktyg för att anpassa sin undervisning efter elevernas 
skiftande förutsättningar och behov. Flera utredningar och myn-
dighetsrapporter har lyft att en bidragande orsak till att unga inte når 
målen i gymnasieskolan handlar om brister i skolans arbete med att 
tillse att eleverna ges skyndsamma, relevanta och tillräckliga stöd-
insatser på individnivå.62 Tidigare uppkomna kunskapsluckor och ett 
bristfälligt stöd kan därmed orsaka att eleverna inte når sina mål med 
utbildningen. Men även omständigheter som inträffar under elevens 
tid i gymnasieskolan, såsom att eleven drabbas av sjukdom eller 
psykisk ohälsa, kan försvåra elevens väg mot målen. Stödbehovet kan 
således uppkomma såväl tidigt som i slutet av elevens gymnasie-
utbildning och det är viktigt att skolan uppmärksammar elevers 
behov av stöd skyndsamt.  

Under utredningens samråd med huvudmän och myndigheter har 
frågor relaterade till hur undervisningen och lärmiljöerna i gymna-
sieskolan möter elevers olika förutsättningar och behov varit ett 
framträdande tema. Utredningen har inte tolkat att uppdraget ger 
utrymme för att närmare undersöka det samlade stödbehovet och 
undervisningens kvalitet i gymnasieskolan. Frågan om hur elevers 
behov av stöd i gymnasieskolan tillgodoses är omfattande. Den 
handlar också om hur eleverna tas emot i den nya skolformen, hur 
de ges förutsättningar att förstå sitt nya sammanhang samt utveckla 
en god studieteknik och förmåga till eget ansvarstagande.  

Med stöd från nämnda samråd har vi däremot identifierat ett 
behov av att undersöka hur de stödåtgärder som riktar sig till elever 
i slutet av som gymnasieutbildning tillämpas. En relativt stor grupp 
av de elever som lämnar gymnasieskolan utan examen får ett studie-
bevis, varav många enbart saknar några kurser för att kunna få en 
examen. Ett återkommande inspel under samråden har handlat om 
att elever som befinner sig i slutet av sin gymnasietid kan vara skol-

 
62 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning.; Skolinspektionen (2021). Arbetet med individuella stödinsatser i 
gymnasieskolan. Fokus på skyndsamhet, helhetsperspektiv och elevdelaktighet.  
SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. 
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trötta och inte betjänta av att ”få mer av samma”, dvs. att det efter-
frågas möjlighet till mer flexibla lösningar som kan bidra till större 
motivation hos eleverna. Frågor har väckts om hur stödåtgärderna 
som handlar om elevens rätt att gå om en kurs eller få förlängd 
undervisning kan organiseras på ett mer flexibelt sätt för att moti-
vera elever att ”nå över mållinjen” och slutföra sin utbildning medan 
de fortfarande befinner sig i gymnasieskolan. 

Nedan beskriver vi i korthet hur regleringen av gymnasieskolans 
stöd ser ut, hur bristerna gällande stöd ser ut samt vilka möjligheter 
det finns att följa upp stödinsatser i gymnasieskolan. 

Stödbestämmelserna i skolförfattningarna är inte samordnade 

Alla elever i gymnasieskolan ska få ledning och stimulans att ut-
vecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Elever som 
till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav eller kravnivåer som finns, ska ges stöd som syftar till 
att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konse-
kvenser.63 Regleringen av det stöd som ska ges i gymnasieskolan 
återfinns både i skollagen och gymnasieförordningen. I skollagen 
finns bestämmelser om ledning och stimulans, extra anpassningar 
och särskilt stöd.64 Extra anpassningar är en mindre ingripande stöd-
insats som normalt går att genomföra av lärare och övrig skolper-
sonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om eleven, 
trots anpassningar, riskerar att inte nå kunskapskraven ska behoven 
av särskilt stöd skyndsamt utredas.65 Ett åtgärdsprogram ska utarbe-
tas där elevens behov av särskilt stöd, och hur det ska tillgodoses, 
ska framgå. Av åtgärdsprogrammet ska det också framgå när åtgär-
derna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för upp-
följningen respektive utvärderingen.66 Utöver skollagens bestäm-
melser om stöd finns det kompletterande bestämmelser i gymnasie-
förordningen. Där regleras t.ex. stödåtgärder såsom rätten att gå om 
en kurs, få individuellt anpassat program, reducerat program och för-
längd undervisning. Utöver stödåtgärderna har elever rätt att genom-

 
63 3 kap. 2 § skollagen. Notera att begreppet kunskapskrav ersätts med begreppet betygskrite-
rier fr.o.m. den 1 juli 2022. 
64 3 kap. 5–12 §§ skollagen. 
65 3 kap. 7 § skollagen. 
66 3 kap. 9 § skollagen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 
åtgärdsprogram utarbetas.  
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gå prövning för betyg i de kurser som anordnas på skolan och som 
eleven saknar godkänt betyg i som en ytterligare möjlighet att nå kun-
skapskraven.67 

För att stärka elevernas rätt till stöd har det införts bestämmelser 
i skollagen som säkerställer att det sker överlämning av vissa upp-
gifter om elever vid övergång mellan skolformer och skolenheter, att 
alla elever i gymnasieskolan ska ha tillgång till en mentor som ska 
följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation, samt förtyd-
ligande om att stöd ska ges utifrån utbildningen i dess helhet.68 Trots 
de nya bestämmelserna framstår det fortfarande som att gällande 
bestämmelser om stöd inte alltid är samordnade eller anpassade för 
gymnasieskolans specifika behov.  

En genomgång och analys av vilket stöd elever i gymnasieskolan 
behöver för att fullfölja sin utbildning gjordes relativt nyligen av Gym-
nasieutredningen. Den bild som tecknas är att det finns ett stort 
utvecklingsbehov inom detta område, varav en del är att förtydliga 
regleringen om stöd så att bestämmelserna i gymnasieförordningen 
samordnas med skollagens bestämmelser. Samma utredning påtalar 
att ett förtydligande även kan bidra till att tillämpningen av stöd-
bestämmelserna i gymnasieförordningen underlättas.69  

Skolorna brister i att erbjuda rätt stöd i rätt tid 

Enligt Skolinspektionens tillsyn 2019 uppmärksammades att det före-
kom omfattande brister gällande extra anpassningar och särskilt stöd 
i mer än hälften av de gymnasieskolor som omfattades av tillsynen.70 
Skolinspektionen har under 2021 genomfört en kvalitetsgranskning 
av arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan, men då 
utan att omfatta stödbestämmelserna i gymnasieförordningen.71 
Någon granskning som avser stödinsatserna som regleras i gym-
nasieförordningen har ännu inte genomförts.  

Den riskbild som konstaterades av Gymnasieutredningen och 
som låg till grund för Skolinspektionens granskning kvarstår till viss 

 
67 8 kap. 24 § gymnasieförordningen. 
68 Bestämmelserna tillkom efter förslag från Gymnasieutredningen.  
69 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning, s. 365 och 696. 
70 Skolinspektionen (2020). Årsrapport 2019. Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvars-
tagande, s. 70.  
71 Skolinspektionen (2021). Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan.  
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del. Granskningen visar att några viktiga delar i det individuellt in-
riktade stödarbetet fungerar väl, men Skolinspektionen lyfter sam-
tidigt att mer arbete återstår för att gymnasieskolornas stödarbete 
ska präglas av hög kvalitet vad gäller skyndsamhet, elevdelaktighet 
och helhetsperspektiv. I granskningen genomfördes även en inter-
vju- och enkätstudie med gymnasieelever som visar att även elever 
upplever att stödbehoven inte alltid uppmärksammas och tillgodoses 
och att det ofta dröjer innan de får stöd. Myndigheten hänvisar också 
till forskning som visar att många elever upplever att de inte får stöd 
trots behov. Detta beskrivs närmare i kapitel 4 (4.1.3). 

I betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
bekräftas den bild som beskrivits i flera utredningar och myndig-
hetsrapporter – att elever inte alltid får stöd i den utsträckning som 
skulle behövas och att stödet inte tillräckligt tillgodoser individens 
behov. Vidare påtalas att stödet ibland kan dröja länge. I samma 
utredning beskrivs även vikten av att göra eleven delaktig i arbetet 
med utredning och beslut om stödåtgärder. Att i första hand 
differentiera undervisningen så att den passar fler elevers behov och 
utforma lärmiljöer som fungerar för alla samt ge extra anpassning till 
de elever som behöver det, kan ge bra resultat och leda till att färre 
elever behöver särskilt stöd. Det kräver dock att personalen har 
förutsättningar för och kunskap om hur detta kan göras på bästa sätt. 
Trots att skolor i relativt stor utsträckning arbetar systematiskt med 
att följa upp elevers kunskapsutveckling och upptäcka stödbehov 
förefaller det vanligt att stödet dröjer.72 

Elever som avslutar sin gymnasieutbildning med studiebevis nära 
examen har i genomsnitt sämre meritvärde från grundskolan jämfört 
med elever som tar examen. Det gäller för både högskoleförberedande 
program och yrkesprogram.73 I Skolverkets rapport Grundskolebety-
gens betydelse för resultaten i gymnasieskolan bekräftas meritvärdets 
betydelse för sannolikheten att nå examen.74 En av rapportens slut-
satser är att gymnasieskolan behöver bli bättre på att stödja elever 
med låga betyg från grundskolan, särskilt elever med låga betyg som 
väljer högskoleförberedande program så att de klarar examen.75  

 
72 SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, s. 360. 
73 Skolverket (2017). Nära examen. Rapport 461. 
74 Se även SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning, bilaga 5. 
75 Skolverket (2022). Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan. Rapport 2022:3. 
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Mot bakgrund av ovanstående är det av vikt att kartlägga elevers 
behov tidigt under deras gymnasieutbildning. Om stödet dröjer 
finns en risk att det i förlängningen kommer leda till att eleverna 
kommer att sakna godkända betyg i ett eller flera kurser i slutet av 
gymnasieutbildningen. 

Till skillnad från grundskolan saknas statistik om stöd 
i gymnasieskolan 

Det saknas till stor del en återkommande nationell uppföljning av 
stödinsatser i gymnasieskolan. Skolinspektionen ställer i sin under-
sökning Skolenkäten frågor till elever i gymnasieskolans år 2 om 
deras upplevelser av hur undervisningen anpassas efter deras behov, 
t.ex. om läraren hjälper eleven i skolarbetet när hen behöver det. 
Skolenkäten ställer också frågor till den pedagogiska personalen i 
gymnasieskolan om skolans erbjudande av särskilt stöd.76  

Däremot finns det, till skillnad från grundskolan och högskolan, 
inte någon nationell statistik som gör det möjligt att fastställa hur 
många gymnasieelever som tar del av de olika stödåtgärder som 
regleras i skolans författningar. I grundskolan inhämtas årligen infor-
mation om elevers stödinsatser och sammanställs sedan av Skolverket 
inom ramen för statistiken om grundskolans elever.77 Där framgår 
exempelvis andelen elever som har ett åtgärdsprogram, studiehand-
ledning på modersmål och enskild undervisning. Det går också att 
jämföra hur vanligt förekommande stödformerna är beroende på 
elevens kön och skolans typ av huvudman. Genom att uppgifterna 
samlas in årligen kan förändringar också följas över tid. Statistiken 
om stöd i grundskolan ger underlag för att på nationell nivå följa upp 
hur regleringen tillämpas och kan utgöra ett verktyg för huvud-
männens och rektorernas kvalitetsarbete.  

För gymnasieskolans del innebär det att det inte finns statistik 
som t.ex. beskriver hur många elever som går om en kurs, beviljas 
förlängd undervisning eller har ett åtgärdsprogram.78 En brist som 

 
76 Se t.ex. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-
stat/statistik/statistik-skolenkaten/2021/totalrapport-skolinspektionen-2021.pdf (hämtad 
2022-05-11) 
77 Skolverkets officiella statistik om grundskolans elever, tabell 9 A-C. 
78 Skolverket har tidigare publicerat statistik om avgångselever som läst reducerat program, 
men upphört med det. Statistiken om genomströmning kan indikera förekomst av förlängd 

 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/statistik/statistik-skolenkaten/2021/totalrapport-skolinspektionen-2021.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/statistik/statistik-skolenkaten/2021/totalrapport-skolinspektionen-2021.pdf
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påtalats av flera aktörer, däribland Specialpedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM), Myndigheten för delaktighet och intresseorganisa-
tioner, är dessutom avsaknaden av statistik som beskriver hur elever 
med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda i skol-
väsendet.79 SCBS:s rapport Lämna ingen utanför, om införandet av 
Agenda 2030, pekar också på att luckorna i statistiken om skolan 
leder till att det saknas kunskap om förutsättningarna för elever med 
funktionsnedsättning.80 Denna avsaknad leder till att kunskapen om 
gymnasieskolans förmåga att erbjuda eleverna det stöd de behöver 
är begränsad, vilket ger sämre möjligheter att vidta åtgärder som 
bidrar till att barn och unga ges likvärdiga livsvillkor.  

7.2.2 Stödåtgärder som kan bidra till att elever får bättre 
förutsättningar att nå målen i gymnasieskolan 

En förhållandevis stor elevgrupp avslutar gymnasieskolan med 
studiebevis där endast ett fåtal kurser återstår att få godkänt i för att 
nå en gymnasieexamen, vilket bl.a. beskrivits i Skolverkets rapport 
Nära examen från 2017. För elever som saknar ett fåtal kurser kan 
stödåtgärderna rätten att gå om en kurs eller förlängd undervisning 
bli aktuella. Dessa stödbestämmelser regleras i gymnasieförord-
ningen och beskrivs nedan.  

Rätt att gå om en kurs 

Utöver de bestämmelser som gäller rätten att fullfölja en påbörjad 
utbildning har elever i gymnasieskolan också rätt att gå om en kurs 
och att göra om gymnasiearbetet. Av gymnasieförordningen framgår 
att en elev som inte har fått godkänt betyg på någon eller några kur-
ser har rätt att gå om dessa minst en gång. Har eleven slutfört kursen 
två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytter-
ligare en gång, om det finns särskilda skäl. Om det finns särskilda 

 
undervisning. Att elever behöver mer än tre år på sig att slutföra ett nationellt program kan 
dock ha många orsaker. Därmed utgör inte genomströmningsstatistiken en säker källa till 
information om hur vanligt det är att beslut om förlängd undervisning fattas.  
79 Se t.ex. https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse--
-behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf (hämtad 2022-05-11); Funktionsrätt 
Sverige m.fl. (2022). Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever. DN Debatt 2022-05-20. 
80 SCB (2020). Lämna ingen utanför. Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i 
Sverige, oktober 2020. 

https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf
https://www.spsm.se/contentassets/e738ae87431840eb81c6617f8d2b148c/skrivelse---behov-av-statistik-om-funktionsnedsattningar.pdf
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skäl får elever som fått betyget F på en stor del av kurserna under ett 
läsår också gå om kurser som eleven fått lägst betyget E på under 
läsåret. Även elever som byter studieväg får, om det finns särskilda 
skäl, gå om kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på.81 

Bestämmelsen innebär alltså en rätt att få ta del av motsvarande 
undervisning en gång till eller få motsvarande möjligheter för att 
kunna göra om gymnasiearbetet. Enligt gymnasieutredningen finns 
det ingen bestämmelse som begränsar rätten att gå om en kurs till de 
tre läsår som en utbildning på ett nationellt program normalt sträcker 
sig. Samma utredningen konstaterar att huvudmannen därmed ansva-
rar för att det finns förutsättningar att genomföra detta under dessa 
läsår eller i direkt anslutning efter.82 Det är rektorn som fattar beslut 
om en elevs rätt att gå om en kurs och ansvarar därmed ytterst för 
att eleverna får ett erbjudande om detta och att rätten tillgodoses. 
Beslutet fattas efter det att eleven och berörda lärare fått yttra sig. 
Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare få yttra 
sig.83 För den elev som uppfyller kraven i bestämmelsen behöver inte 
någon individuell prövning göras, lydelsen i sig innebär en rättighet 
för eleven.  

Förlängd undervisning 

En gymnasieutbildning på ett nationellt program är i första hand 
tänkt att läsas under tre års tid och elever som är i behov av stöd ska 
få det under utbildningens gång. En elev som har påbörjat ett natio-
nellt program har rätt att fullfölja sin utbildning på det påbörjade 
programmet hos huvudmannen.84 En huvudman får besluta att en hel 
utbildning får fördelas på längre tid än tre år.85 Det handlar i dessa 
fall om beslut som fattas innan en utbildning startar och gäller för 
alla elever i den aktuella utbildningen.86 

Det finns också regler om att huvudmannen får besluta att under-
visningen på ett nationellt program för en enskild elev i gymnasie-
skolan får fördelas över längre tid än tre år om eleven läser ett redu-

 
81 Rätten att gå om en kurs regleras i 9 kap. 1–3 § och 8 kap. 23 § gymnasieförordningen. 
82 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla, s. 273 och 342. 
83 9 kap. 5 § gymnasieförordningen.  
84 16 kap. 37 § skollagen. 
85 16 kap. 15 § skollagen. 
86 Detta används t.ex. när det gäller idrottsutbildningar där elever kombinerar studier med 
elitsatsning. 
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cerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i 
övrigt finns särskilda skäl för det, s.k. förlängd undervisning.87 Det 
saknas vägledning i förarbeten för hur bestämmelsen ska tolkas och 
tillämpas. Gymnasieutredningen beskriver tillämpningen genom att 
ange två exempel. För det första förekommer det att förlängd 
undervisning beslutas sent i utbildningen, om eleven har läst reducerat 
program och sedan vill läsa ett helt program. För det andra förekom-
mer det att förlängd undervisning också beslutas tidigt i utbildningen 
för en elev som har svårt att koncentrera sig på för många kurser sam-
tidigt. Eleven får då möjlighet att koncentrera sig på färre kurser, 
vilket kan underlätta måluppfyllelsen.88 Det är däremot inte tillåtet att 
besluta om en längre tidsfrist för eleven efter det att kursen enligt 
schemat är avslutad för att eleven t.ex. ska få mer tid att slutföra en 
uppgift eller läsa inför ett prov. Av Skolverkets allmänna råd om betyg 
och betygssättning framgår att betyg i en kurs ska sättas när under-
visningstiden upphör.89 

7.2.3 Hur rätten att gå om en kurs eller få förlängd 
undervisning tillämpas i praktiken 

Ovan har de bestämmelser som gäller för arbetet med olika stödin-
satser i gymnasieskolan beskrivits. Till skillnad från grundskolan 
finns det relativt få studier om hur stöd i gymnasieskolan fungerar i 
praktiken. Skolinspektionen har dock pekat på brister i gymnasie-
skolors arbete med att dels utreda elevers stödbehov, dels doku-
mentera, åtgärda och följa upp resultatet av vidtagna åtgärder, vilka 
beskrivs närmare nedan.  

Det är otydligt såväl hur stödåtgärderna ska tillämpas  
som hur de förhåller sig till varandra  

Tidigare studier har påpekat att tolkningen av stödbestämmelserna i 
gymnasieförordningen leder till olika tillämpning. I Gymnasieutred-
ningens arbete framkommer att gällande bestämmelser om rätten till 
utbildning och stöd tolkas olika av olika huvudmän. Det är inte tyd-

 
87 9 kap. 7 § gymnasieförordningen. 
88 SOU 2016:77. En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning, s. 697.  
89 SKOLFS: 2018:247 Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Betyg och betygssättning.  
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ligt definierat vad förlängd undervisning innebär och när åtgärden 
ska tillämpas, samt på vilket sätt och hur det förhåller sig till elevers 
rätt till att gå om en kurs. Förlängd undervisning kan i praktiken 
innebära både att undervisningstiden för en elev fördelas över en 
längre tid än tre år och att eleven får mer undervisningstid än pla-
nerat. Av de få exempel som anges i förarbetena framgår dock att det 
främst handlar om att omfördela undervisningstiden över fler än tre 
år.90 Det förekommer att förlängd undervisning ofta beslutas sent i 
utbildningen, vilket är naturligt om eleven har läst reducerat program. 
Ibland reduceras elevens program efterhand när studiesvårigheter 
konstateras, för att ge eleven en möjlighet att klara övriga kurser och 
låta eleven gå kvar i sin klass, med planen att läsa de borttagna kur-
serna senare, t.ex. under en sjunde termin. Det kan i ett sådant fall 
vara otydligt om eleven ska utnyttja sin rätt att gå om en kurs som 
eleven tidigare inte fått godkänt betyg i eller om beslut ska fattas om 
att elevens undervisning ska förlängas. Om en elev på ett nationellt 
program ska utnyttja sin rätt att gå om en kurs i direkt anslutning till 
elevens tre läsår torde det krävas att det sker innan eleven formellt sett 
avslutar sin utbildning i gymnasieskolan eller att det beslutas om för-
längd undervisning för eleven.91 

Förlängd undervisning – en åtgärd som bygger på  
en pedagogisk bedömning 

I Gymnasieutredningen påpekas att det råder oklarheter om stöd-
åtgärden förlängd undervisning ska betraktas som särskilt stöd eller 
inte. Det är huvudmannen som beslutar om förlängd undervisning för 
en elev, medan det är rektorn som beslutar om åtgärden som i princip 
innebär det motsatta, att elever får mindre undervisning genom ett 
reducerat program. Samma utredning påpekar att såväl förlängd under-
visning som reducerat program utgör stödåtgärder som bygger på en 
pedagogisk bedömning som i regel rektorer ansvarar för. Gym-
nasieutredningen kom mot bakgrund av ovanstående fram till bedöm-
ningen att beslut om förlängd undervisning ska fattas inom ett 

 
90 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. 
91 En ungdom som gått igenom en utbildning på ett nationellt program är inte längre behörig 
för att ta del av utbildning i gymnasieskolan då de inte tillhör målgruppen för skolformen. Se 
15 kap. 6 § skollagen. 
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åtgärdsprogram.92 Detta eftersom beslut om förlängd undervisning 
bygger på en individuell bedömning. Denna uppfattning fick också 
stöd i remissvaren.  

Även Skolverket gör samma bedömning och rekommenderar att 
förlängd undervisning ska beslutas i ett åtgärdsprogram. Av deras 
webbsida framgår följande: ”Sambandet mellan elevens behov av sko-
lans insatser i form av förlängd undervisning och andra särskilda stöd-
åtgärder måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Betyg ska sättas när 
en kurs avslutas, vilket sker när undervisningen upphör.”93 Av skriv-
ningen går således att utläsa att Skolverket ser förlängd undervisning 
som en särskild stödåtgärd som måste dokumenteras i ett åtgärds-
program.  

Av Skolverkets webbsida framgår även följande beskrivning av de 
svårigheter som kan uppkomma under en elevs skolsituation som på 
sikt kan leda till att eleven inte når kunskapskraven där särskilt stöd 
kan behöva utredas: ”Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårig-
heter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter eller upprepad 
eller långvarig frånvaro”.94 Orsaker till att elever behöver förlängd 
undervisning bottnar många gånger i ovanstående nämnda svårig-
heter. Att förlängd undervisning vanligen baseras på en pedagogisk 
bedömning får stöd från flera av de huvudmän som utredningen har 
samrått med. Dessa huvudmän uppger att det är vanligt att beslut 
om förlängd undervisning delegeras till rektor samt beslutas inom 
ramen för ett åtgärdsprogram.  

Hur stödåtgärderna tillämpas av skolorna i dag 

Utredningen har inhämtat kunskap genom de samråd som utred-
ningen hållit med huvudmän, skolledare, myndigheter och organisa-
tioner men även genom att få in skriftliga redogörelser för hur 
tillämpningen sker i praktiken från ett trettiotal huvudmän, offent-
liga som enskilda. Det har framkommit en samlad bild av att åtgärder 

 
92 SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och full-
följa en gymnasieutbildning s. 697. 
93 https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-
utbildning/administrera-utbildning/programbyte-forlangd-undervisning-eller-ga-om-kurs-i-
gymnasieskolan-och-motsvarande-skolformer (hämtad 2022-05-04). 
94 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-
sarskilt-stod-och-atgardsprogram (hämtad 2022-05-04). 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/programbyte-forlangd-undervisning-eller-ga-om-kurs-i-gymnasieskolan-och-motsvarande-skolformer
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/programbyte-forlangd-undervisning-eller-ga-om-kurs-i-gymnasieskolan-och-motsvarande-skolformer
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/programbyte-forlangd-undervisning-eller-ga-om-kurs-i-gymnasieskolan-och-motsvarande-skolformer
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram
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som förlängd undervisning och rätten att gå om kurser används men 
i begränsad omfattning. Några har dock påtalat att de under covid-
19-pandemin haft fler elever som haft behov av att läsa om en kurs i 
förhållande till hur det sett ut tidigare.  

Rätten att gå om en kurs – svårt att organisera schematekniskt 

Under samråden har det framkommit att elevers behov kan vara olika 
från en gymnasieskola till en annan. Det är relativt vanligt att elever 
som byter skola behöver eller önskar att gå om kurser som de tidi-
gare fått betyget F på när de kommer till den nya skolan. En kom-
munal huvudman beskriver det på följande sätt: 

Någon enstaka elev gör det inom ramen för påbörjat program om det 
går att lösa schematekniskt, men annars är det nästan enbart när eleven 
byter studieväg, börjar om eller har studier på fler år som en sådan lös-
ning är möjlig. (Kommunal huvudman) 

Huvudmän och rektorer framför att elever erbjuds att gå om en kurs 
om de fått betyget F. Några huvudmän uppger dock att eleverna ofta 
tackar nej till erbjudandet. Olika skäl till detta anges, exempelvis att 
eleven inte vill läsa med en annan klass, att eleven är skoltrött eller 
inte orkar mer än de ordinarie kurserna i schemat under en period.  

Under samråden har det framkommit att skolorna organiserar 
åtgärden på många olika sätt, bl.a. beroende på antalet elever som har 
behov av att läsa om samma kurs. Ofta rör det enstaka elever, vilket 
innebär att skolan behöver organisera det på individnivå. Om det går 
att samordna med elevens schema organiseras det vanligtvis genom 
att eleven går kursen tillsammans med en annan klass. Det händer 
även att elever kan följa en annan klass till viss del, vilket kombineras 
med individuell schemalagd lärarledd tid. Enstaka skolor har även 
beskrivit att den lärarledda tiden kan komma att infalla såväl före 
som efter skoldagen. Flera huvudmän beskriver svårigheter med att 
organisera den undervisning som elever behöver ta del av för att gå 
om en kurs och skolorna väljer olika upplägg. Citaten nedan beskri-
ver två sätt: 

Att organisera extra undervisning för elever som inte går om ett läsår 
innebär ofta betydande organisatoriska svårigheter. Den enklaste lös-
ningen är att eleven deltar i undervisning tillsammans med klassen under, 
men det är ofta inte schematekniskt möjligt. (Enskild huvudman) 
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I kurser där det är få elever som har fått omläsning beviljad erbjuds på 
några skolor undervisning/stöd med lärare på s.k. ”studietid”, fasta posi-
tioner i veckan där lärare finns tillgängliga för undervisning och/eller 
stöd för alla elever. En annan skola tillhandahåller motsvarande i sin 
”studiehall” på olika positioner under veckan, flera lärare med olika 
ämnen. Gällande yrkeskurser blir det ofta ett individuellt pusslande för 
eleven och läraren för att hitta gemensamma tider där undervisningen 
kan ske. (Kommunal huvudman) 

Huvudmän påpekar även att elever som läser om kurser kan få svårare 
att uppnå godkända betyg i andra kurser i det ordinarie schemat, 
eftersom fler kurser då måste avklaras under samma tid. Detta kan 
leda till att eleven får underkänt i nya kurser och får ännu svårare att 
komma i kapp. Det finns skolor som i stället erbjuder elever att gå om 
kurser under lovskolor som anordnas såväl under terminerna som 
under sommaren. Det finns t.ex. skolor som anordnar sommarskola i 
anslutning till studenten för elever som behöver ta igen en eller ett 
par kurser. Både kommunala och enskilda huvudmän beskriver även 
att prövning är en bra alternativ åtgärd för de elever som enbart sak-
nar godkänt i ett fåtal kurser, i stället för att eleven går om en hel 
kurs under eller i slutet av utbildningen i gymnasieskolan, eftersom 
detta kan vara svårt att genomföra både organisatoriskt och schema-
mässigt. Ofta får eleverna vid prövning stöd på olika sätt genom 
”mattestugor” och ”studiegårdar”. Det händer också att skolor erbju-
der eleverna individanpassat stöd från lärare och annan personal, 
såsom specialpedagoger, i kombination med självstudier inför pröv-
ning. Det nämns även exempel på att elever som har ett fåtal kurser 
kvar i slutet av tredje året på gymnasieutbildningen, i stället för att 
läsa om kurserna erbjuds förlängd undervisning. Det rör sig då oftast 
om några månader eller en termin med förlängd undervisning för 
eleven.  

Representanter för myndigheter och organisationer framhåller 
även utmaningen med att det är svårt att motivera elever att läsa om 
en hel kurs om eleven enbart har missat någon eller några delar av 
aktuell kurs. Flera framför risken med att det blir ”mer av samma” 
för eleven och efterfrågar i stället att det införs reglering som ger 
möjlighet för skolorna att förlänga kursen för att ge eleven möjlighet 
att klara kursen som helhet i direkt anslutning. Det skulle också 
kunna öka flexibiliteten för skolan att möta behoven hos elever med 
funktionsnedsättning som är nära att klara en kurs, men som saknar 
förutsättningar att klara den inom kursens ordinarie ram. 
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Exempel från Stockholm stad – om elever som går om en kurs 

Flera av de huvudmän som utredningen har varit i kontakt med ut-
trycker problem att utifrån de administrativa stödsystemen kunna 
fastställa hur vanligt det är att elever går om en kurs. När en elev, 
efter att ha läst om en kurs, får ett nytt betyg ersätts det tidigare 
betyget i systemet med det nya.  

Utredningen har dock fått underlag från Stockholm stad som 
beskriver elever som under läsåret 2019/20 betygssattes i en kurs och 
därefter betygssattes i samma kurs läsåret därpå. De flesta av dessa 
elever hade först fått betyget F i den aktuella kursen. Av uppgifterna 
går inte att utläsa om eleverna hade fått undervisning i kursen under 
2020/21 eller om de endast genomgått prövning för ett högre betyg.  

I många kurser handlar det om ett mycket begränsat antal elever 
som betygssatts i samma kurs de två läsåren. I syfte att ge en över-
gripande bild av hur vanligt det är att elever går om en kurs och vad 
utfallet av detta blir, beskriver vi här exempel utifrån aggregerade 
uppgifter för kurser i svenska/svenska som andraspråk, matematik 
respektive engelska. 

För kurser i svenska/svenska som andraspråk var det 186 elever 
som betygsattes i samma kurs de två åren. Av dessa fick 132 elever, 
eller 71 procent, ett betyg mellan A-E det andra läsåret. I matematik 
var det 399 elever som betygsattes i samma kurs de två åren, varav 
257 (64 procent) fick ett betyg mellan A-E det andra året. Slutligen, 
i engelska var det 140 elever som betygssattes i samma kurs. Av dem 
fick 102 ett betyg A-E det andra året, motsvarande 73 procent.   

Totalt läste omkring 17 400 elever i Stockholm stads gymnasie-
skolor läsåret 2019/20, medan motsvarande antal 2020/21 var nästan 
18 000. De exempel som vi beskrivit här ger inte en fullständig bild 
av hur vanligt förekommande det är att elever i stadens skolor går 
om en kurs. De ger dock en indikation på att någon/några procent 
av eleverna får ett nytt betyg i en kurs de redan läst och att för 
majoriteten innebär det nya betyget att de fått godkänt på kursen.  

Förlängd undervisning tillämpas i regel som särskilt stöd 

Under samråden beskrivs flera olika sätt att tillämpa förlängd under-
visning. Många huvudmän uppger att beslutanderätten delegeras till 
rektor och att besluten i regel fattas inom ett åtgärdsprogram. För 
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de elever som inte har ett reducerat program krävs särskilda skäl med 
hänsyn till elevens förutsättningar för att kunna besluta om förlängd 
undervisning. De vanligaste skälen som beskrivs ligga till grund för 
ett beslut om förlängd undervisning är sjukdom eller psykisk ohälsa 
som inneburit en längre tids frånvaro eller som påverkat utbild-
ningen i hög grad. Det kan enligt uppgift från flera huvudmän även 
uppkomma behov av förlängd undervisning om en elev under längre 
tid haft svårt att följa ordinarie undervisningstakt, vilket kan bero på 
avsaknad av grundkunskaper som orsakats av kunskapsluckor som 
uppkommit under elevens tidigare skolgång. Många huvudmän upp-
ger att de är restriktiva i sin tillämpning. 

Förlängd undervisning tillämpas när det finns särskilda skäl, såsom att 
en elev har haft hög sjukfrånvaro eller långsam inlärningstakt under 
tiden i gymnasieskolan. (Kommunal huvudman) 

 
Det kan vara en lösning att förlänga studierna i sällsynta fall, där t.ex. 
sjukdom inneburit en längre tids frånvaro, och det finns läkarintyg. Det 
krävs också att rektor och gymnasiechef bedömer att förlängd studietid 
är en lösning som vi tror kommer att lyckas utifrån individens och sko-
lans förutsättningar. (Enskild huvudman) 

En del tillämpar förlängd undervisning för elever där det återstår 
flera kurser för att nå examen medan andra främst riktar åtgärden till 
elever som saknar ett fåtal kurser och som därmed är nära att nå en 
examen. Förlängd undervisning tillämpas således både för elever som 
vid slutet tredje året har många kurser kvar och för elever som har få 
kurser kvar, även om det senare ter sig vanligare. Några huvudmän 
pekar på svårigheterna att motivera eleverna att stanna kvar i gym-
nasieskolan genom att förlänga deras skolgång, eftersom eleverna 
ofta är skoltrötta och känner sig ”färdiga med gymnasieskolan”. Som 
beskrivits ovan har även myndigheter och organisationer framfört 
risken med att elever tappar motivation p.g.a. att de upplever mer 
undervisning i gymnasieskolan som ”mer av samma”. Det finns flera 
huvudmän som påpekat fördelar med att kunna kombinera studierna 
med komvux eller att undervisningen till viss del bedrivs på distans 
som ett sätt att fullfölja gymnasieutbildningen.  

Många elever som blir föremål för förlängd undervisning är relativt skol-
trötta och de saknar ett socialt sammanhang på skolan efter att deras 
klass har tagit studenten. En nyckel till att få elever att fullfölja sin ut-
bildning inom ramen för förlängd undervisning skulle alltså kunna vara 
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att erbjuda mer flexibla studieformer som går att kombinera med arbete 
eller med studier på komvux. (Enskild huvudman) 

Att skolformerna knyts samman mer organisatoriskt, på kommunnivå. 
Att komvux får tillträde till gymnasieskolan när eleverna fortfarande är 
kvar där. Att vi som kommun kan erbjuda ett brett utbud av kurser inom 
allmänna ämnen, där de ofta saknar betygen, under lämpliga former. 
Många elever arbetar under tiden. Vi behöver kunna erbjuda flexibla 
studieupplägg, distans, fjärr eller närstudier. (Kommunal huvudman) 

Det framförs även schematekniska utmaningar med att förlänga 
undervisningen för elever. För elever som går ett fjärde år kan det 
organiseras så att skolan samordnar elevens undervisning med en klass 
i yngre elevkull, men ibland krävs samläsning med flera olika klasser 
för att få ihop ett individuellt schema med de återstående kurser som 
eleven behöver. 

Begränsningar och hinder för tillämpning av stödåtgärderna 
som framkommit under samråd 

Flera huvudmän har efterfrågat större möjligheter att organisera åt-
gärderna på ett mer flexibelt sätt såsom att kunna använda distans-
undervisning i högre utsträckning eller att eleven enbart behöver 
komplettera med det underlag som saknas i kursen för att kunna bli 
betygsatt. Även samverkansvinster mellan gymnasieskola och kom-
vux har beskrivits för utredningen vid samråden. Huvudmän och 
rektorer har bl.a. uttryckt att det skulle vara en fördel om delar av 
den förlängda undervisningen skulle kunna genomföras i komvux 
både som när- och fjärrundervisning. Tillgång till personal har nämnts 
som en utmaning och även i dessa avseenden har huvudmän påpekat 
att det kan finnas fördelar med en utökad samverkan mellan gym-
nasieskola och komvux.  

Under samråden har påtalats att det varierar huruvida det utgår 
ersättning från hemkommunen för beviljad förlängd undervisning i 
gymnasieskolan eller inte. Ersättning för förlängd undervisning är 
inte reglerad i skollagen och olika kommuner hanterar frågan olika. 
En del kommuner har överenskommelser om ersättning för förlängd 
undervisning genom samverkansavtal, vilket innebär att man reglerar 
om och hur ersättning ska utgå för elever som läser i annan kommun. 
Vad gäller ersättning till fristående skolor tolkar många kommuner 
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att kostnaderna för förlängd undervisning i regel bör rymmas inom 
grundbeloppet, vilket också är Skolverkets tolkning. En del kommu-
ner ersätter såväl andra kommuner som fristående skolor. Det kan 
vara stora skillnader i hur det går till, vilket underlag som krävs och 
hur bedömningarna ser ut.  

Flera enskilda huvudmän och rektorer beskriver att åtgärden för-
längd undervisning används i begränsad utsträckning. En represen-
tant för enskilda huvudmän har påpekat att det är av vikt att de elever 
som endast har någon eller några få kurser kvar för att nå examen får 
slutföra sin utbildning inom ramen för gymnasieskolan. Det har 
dock påpekats att det är problematiskt att alla karaktärsämnen inte 
alltid erbjuds inom komvux, framför allt när det handlar om vissa 
yrkesutbildningar. Även mindre kommuner har uppgett att det 
begränsade utbudet i komvux gör att det är viktigt att kunna ge 
eleverna bättre möjlighet att ge eleverna förutsättningar att bli klara 
med karaktärsämnen i gymnasieskolan.  

Sammanfattningsvis spretar den bild som förmedlats till utred-
ningen avseende hur reglerna om förlängd undervisning och elevens 
rätt att gå om en kurs tolkas, tillämpas och vari hinder och begräns-
ningar består. Det framkommer dock att det ofta finns en stor flexi-
bilitet i hur de olika stödåtgärderna anpassas både till elevens behov 
och skolans möjlighet att organisera. Det kan handla om att kombi-
nera ”stödstuga” med prövning eller att eleven i olika utsträckning 
deltar i en annan grupp som läser kursen. Om det schematekniskt är 
svårt att organisera så en elev kan följa en annan grupp, händer det 
att delar av kursen organiseras som distansundervisning eller på annat 
sätt genomföras med stöd av lärare. Flexibiliteten är i vissa fall större 
än vad regleringen egentligen medger, vilket kan ses som ett uttryck 
för att verktygslådan behöver utökas och tydliggöras gällande stöd för 
att möjliggöra att för fler elever att nå målen med sin utbildning i 
gymnasieskolan.  

7.2.4 Utvecklingsområden som utredningen har identifierat  

Som beskrivits ovan kan det vara svårt för skolorna att organisera så 
att eleverna kan gå om kurser under utbildningen men även att orga-
nisera förlängd undervisning. När det gäller stödåtgärden att gå om 
en kurs ger samråden en samstämmig bild av att det ofta uppstår 
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svårigheter med att schemalägga en elev som behöver gå om en eller 
flera kurser i förhållande till elevens ordinarie schema. Det kan där-
med vara svårt att läsa om en kurs tillsammans med en annan klass. 
Samma svårigheter kan även uppstå när en elevs undervisning för-
längs under ett fjärde år. Nedan beskrivs vilka alternativa sätt att 
organisera stöd som regleringen tillåter. Vi vill i detta sammanhang 
poängtera att utredningen i första hand haft fokus på behovet av mer 
flexibla lösningar i stödåtgärder som huvudsakligen erbjuds mot 
slutet av elevens utbildning. Det kan dock övervägas om mer flexibla 
lösningar även skulle kunna nyttjas tidigare under skolgången.  

Möjligheter till distansundervisning 

I skollagen och gymnasieförordningen regleras möjligheter för huvud-
män att, under begränsade förhållanden, erbjuda distansundervisning 
för elever. Under covid-19-pandemin fanns det utvidgade möjligheter 
att, under vissa villkor, tillfälligt erbjuda elever distansundervisning. 
Detta reglerades i en tillfällig förordning som kunde tillämpas mellan 
mars 2020 och mars 2022.95 

Distansundervisning definieras i skollagen som interaktiv under-
visning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik 
där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid, till skillnad från 
fjärrundervisning där undervisning sker i realtid och i särskild ord-
ning.96 Vid distansundervisning finns det enligt skollagen inte heller 
krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande 
när undervisningen bedrivs. Men distansläraren ska ha regelbunden 
direktkontakt med eleverna. Distansundervisning kan kombineras 
med närundervisning och fjärrundervisning. Om en huvudman som 
har fått tillstånd att bedriva distansundervisning kombinerar den 
med fjärrundervisning gäller inte bestämmelserna i skollagen om 
fjärrundervisning avseende krav på lokaler och handledare m.m97.  

Distansundervisning får användas som särskilt stöd inom ramen 
för en påbörjad utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 
för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på 
grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problema-

 
95 Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta. 
96 1 kap. 3 § skollagen. 
97 Se 21 kap. skollagen.  
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tik, om eleven medger att sådan undervisning används. Distansunder-
visning får även användas för en hel utbildning i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan för en elev som inte kan delta i den ordinarie 
undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk 
eller social problematik eller av andra särskilda skäl.98  

Distansundervisning får emellertid endast utföras av en huvud-
man inom skolväsendet, som efter ansökan har godkänts av Skol-
inspektionen som utförare av utbildning där distansundervisning 
används. För att godkännande ska lämnas krävs att huvudmannen 
har förutsättningar att utföra distansundervisning av god kvalitet, 
och att det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att 
driva en stabil verksamhet. Ovanstående reglering trädde i kraft i 
augusti 2020 och har kunnat tillämpas från juli 2021. Hittills har 
ingen huvudman fått tillstånd att bedriva distansundervisning som 
särskilt stöd och stor vikt har lagts på kriteriet ”tillräckligt elev-
underlag”. 

Exempelvis har Stockholms stad fått avslag från Skolinspektio-
nen i en ansökan om godkännande som utförare av utbildning där 
distansundervisning används som särskilt stöd i grundskolans års-
kurs 4–9. Enligt Skolinspektionens avslag bedöms kommunen inte 
på ett godtagbart sätt ha redogjort för ett tillräckligt elevunderlag. 
Efter överklagande från Stockholms stad har Förvaltningsrätten i 
Stockholm i en dom gett stöd för Skolinspektionens beslut.99 I redo-
görelsen för elevunderlaget som ingick i den ansökan som avslogs, 
har kommunen beskrivit att av stadens 69 000 grundskoleelever, får 
omkring 2 700 särskilt stöd. Det anfördes också att under 2018 och 
2019 var det cirka 480 grundskoleelever som hade en frånvaro på 
minst 50 procent, bland vilka det antas förekomma t.ex. psykisk eller 
social problematik. Sammantaget bedömdes i ansökan att omkring 
150–200 grundskoleelever skulle gynnas av distansundervisning som 
särskilt stöd.  

Avsikten med den nya regleringen, som möjliggör användning av 
distansutbildning som särskilt stöd, är att den ska bedrivas på entre-
prenad av några få huvudmän, där andra huvudmän får upphandla 
denna tjänst. Det motiveras med att det bör röra få elever och att det 
krävs särskild kompetens för att bedriva utbildning genom fjärr- och 
distansundervisning, något som kan uppnås genom huvudmän som 

 
98 22 kap. 7 och 8 §§ skollagen. 
99 Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 7 april 2022, målnr 35234–21.  
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specialiserar sig på detta arbetssätt och som har ett tillräckligt elev-
underlag.100 Det kommer i merparten av fallen därmed handla om en 
annan huvudman än den huvudman och skola som eleven är inskriven 
i, som ska utföra sådant stöd via distansundervisning. Regleringen 
bygger på förslag som presenterades före covid-19-pandemin av 
Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och under-
visning på entreprenad i betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning 
och distansundervisning.101 I propositionen som följde betänkandet 
anges att regeringen ser en öppning mot att på sikt ge möjlighet till 
huvudmän att bedriva distansundervisning inom den egna organisa-
tionen utan tillstånd men att det av kvalitetsskäl inte är lämpligt i 
dagsläget.102 

Under covid-19-pandemin har huvudmän i stor utsträckning er-
bjudit elever i gymnasieskolan distansundervisning, med stöd av den 
tillfälliga förordningen. Både huvudmän, skolor och elever har i dag 
erfarenheter av hur och distansundervisningen fungerar, vad som 
fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Bl.a. har Skolinspek-
tionen granskat konsekvenserna av och distansundervisningen under 
covid-19-pandemin med slutsatsen att distansundervisningen på-
verkat eleverna negativt både gällande kunskapsutvecklingen och 
måendet.103 Skolverkets och Coronakommissionens rapporter visar 
dock att bilden inte är entydig och behöver följas upp på längre 
sikt.104 Vid tolkning av resultaten är det också viktigt att beakta att 
distansundervisningens inverkan på elevernas kunskapsutveckling 
och hälsa i stor utsträckning tycks hänga samman med omfattningen 
av distansundervisningen. I tidigare rapporter från Skolinspektionen 
beskrivs ett antal positiva effekter av undervisning på distans, som 
att elever som tidigare haft hög frånvaro deltar mer i undervisningen 
och att sättet att få undervisning passade vissa elever. Detta tyder på 
att såväl omfattning som tidsaspekten är viktig, men också att 
distansundervisning passar olika elever olika bra.   

 
100 Prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, s. 113. 
101 SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. 
102 Prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, 
s. 112 ff. 
103 Skolinspektionen (2021). Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser. Slutrapport 2021, 
dnr 2021:640. 
104 Skolverket (2021). Kursbetyg i slutet av gymnasieskolan. Beskrivande statistik; Svaleryd, H. och 
Vlachos, J. (2021). Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever. Underlagsrapport till Corona-
kommissionens SOU 2021:89 Delbetänkande volym 2 – Sverige under pandemin. För mer om 
pandemins påverkan på gymnasieelevers utbildning, se kapitel 4. 
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EU-rekommendation om blandat lärande 

Enligt EU:s handlingsplan för digital utbildning är främjande av ut-
veckling av ett högpresterande digitalt utbildningssystem ett priori-
terat område.105 I detta arbete ingår en rekommendation om blandat 
lärande106 för en kvalitativ och inkluderande grundskole- och gym-
nasieutbildning, som bl.a. råder medlemsstaterna att kombinera 
olika digitala och analoga arbetssätt. Regeringen har ställt sig bakom 
rekommendationen, men anser att det är viktigt att subsidiaritets-
principen, och därmed medlemsstaternas befogenheter på utbild-
ningsområdet, respekteras.107  

Möjligheter att läsa kurser i komvux 

Utöver att kunna erbjuda elever lösningar genom distansundervis-
ning har utredningen också identifierat ett behov att synliggöra vilka 
möjligheter som regleringen tillåter avseende att samordna under-
visning mellan olika skolformer. Detta i syfte att underlätta för 
skolor att organisera möjligheter för elever att läsa om en kurs på ett 
mer flexibelt sätt. Elever som läser i gymnasieskolan har med den 
nuvarande regleringen vissa möjligheter att läsa kurser genom att 
vara inskriven i komvux.108 En elev i gymnasieskolan som vill läsa en 
kurs i komvux, parallellt med sin utbildning i gymnasieskolan, behö-
ver dock uppfylla behörighetskraven för komvux och möjligheten 
gäller för de kurser som inte ingår i elevens individuella studieplan i 
gymnasieskolan. Betygssättningen sker i komvux och betyget kan 
inte ingå i elevens examen från gymnasieskolan.109 Denna möjlighet 
är därför inte öppen för en elev som exempelvis behöver läsa om en 
kurs som ska omfattas av en gymnasieexamen. 

Möjligheten att läsa kurser parallellt i gymnasieskola och komvux 
har utretts tidigare i betänkandet Framtidsvägen. Där konstaterar 
utredaren att det inte finns några rättsliga hinder för en gymnasieelev 

 
105 https://education.ec.europa.eu/sv/handlingsplanen-for-digital-utbildning-2021-2027 
(hämtad 2022-05-05). 
106 Begreppet ”blandat lärande” är en direktöversättning från engelskans ”blended learning”. 
Det pågår en diskussion om hur begreppet ska tolkas och tillämpas i en svensk kontext. 
107 https://www.regeringen.se/artiklar/2021/11/blandat-larande-och-digital-utbildning-pa-
eu-mote/ (hämtad 2022-05-05) 
108 20 kap. 31 § skollagen och 1 kap. 3 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Det 
handlar bl.a. om unga nyanlända elever som har rätt att delta i utbildning i komvux i svenska 
för invandrare (sfi) fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år de fyller 16 år.  
109 3 kap. 5 § Förordning om vuxenutbildning. 

https://education.ec.europa.eu/sv/handlingsplanen-for-digital-utbildning-2021-2027
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/11/blandat-larande-och-digital-utbildning-pa-eu-mote/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/11/blandat-larande-och-digital-utbildning-pa-eu-mote/
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att läsa en kurs inom komvux om den erbjuds av samma huvudman, 
men att det råder oklarheter om elever som går i gymnasieskolan får 
läsa kurser i komvux. För att tydliggöra detta föreslog utredaren lag-
stiftning som reglerar den möjligheten.110 I propositionen Högre 
krav och kvalitet i gymnasieskolan som följde betänkandet gjordes 
dock bedömningen att det redan inom befintlig lagstiftning finns 
goda möjligheter att samverka mellan gymnasieskolan och komvux. 
Enligt propositionen bör dock inte samverkan innebära att den ena 
skolformen lyfts fram på bekostnad av den andra. Vidare framförde 
regeringen att båda skolformerna ska behålla sitt uppdrag och sin 
särart. Detta eftersom otydligheter kan uppstå vad avser vilka bestäm-
melser som gäller för eleven om hen formellt skulle vara inskriven i 
såväl komvux som gymnasieskola. Regeringen påpekade i proposi-
tionen att elever i gymnasieskolan vid behov bör kunna få delar av 
sin utbildning genomförd i samverkan med komvux. Som stöd för 
detta framfördes att det inte finns några formella hinder för en sam-
verkan mellan gymnasieskola och komvux även om regelverket för 
komvux är mindre detaljstyrande, t.ex. då det gäller utbildningens 
förläggning i tid och rum. Regeringen bedömde därmed att ung-
domar som tillhör gymnasieskolan bör kunna delta i kurser som i 
praktiken genomförs i komvux. Detta ska i så fall ske genom s.k. 
samläsning för att undvika otydligheter gällande elevens skolforms-
tillhörighet. Samläsning innebär att eleven läser en kurs tillsammans 
med en grupp komvuxelever men eleven omfattas av regelverket för 
gymnasieskolan. Det gör det möjligt för den enskilde gymnasie-
eleven att delta i en kurs som organisatoriskt inte anordnas i gymna-
sieskolan. Därför föreslog regeringen inte några författningsänd-
ringar, trots att utredaren i den föregående utredningen lagt fram 
förslag om att förtydliga regleringen.111  

Möjlighet till samverkan i form av samläsning bekräftas också av 
Skolverkets Redovisning av uppdraget Elever som snabbare når kun-
skapskraven, där frågan om elevers möjligheter att läsa inom olika 
skolformer berörs.112  

 
110 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola s. 286 ff och 598 ff. 
111 Prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i gymnasieskolan s. 137 f. 
112 Skolverket (2020). Redovisning av uppdraget Elever som snabbare når kunskapskraven.  
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7.3 Sammanfattande diskussion och förslag  

Som framgått tidigare i betänkandet finns det många orsaker till att 
elever inte når målen med sin gymnasieutbildning. Utredningen har 
inom ramen för direktiven valt att prioritera två områden som vi 
bedömer kan ge fler elever bättre förutsättningar i gymnasieskolan. 
Det handlar dels om att trygga alla elevers möjligheter att utveckla 
valkompetens inför sin gymnasieutbildning, dels om hur vissa stöd-
åtgärder kan användas på ett mer flexibelt sätt. Här nedan följer en 
sammanfattande diskussion om utvecklingsbehoven inom dessa om-
råden. Därefter beskrivs utredningens förslag och bedömningar 
samt skälen för dessa.  

Tydligare reglering av elevers tillgång till studie- 
och yrkesvägledning kan ge ökad likvärdighet 

Flera undersökningar har visat att det finns stora brister och varia-
tioner när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledning, ett 
problem som påtalats under en längre tid. Vägledning förefaller 
många gånger komma in i ett sent skede, framför allt mot introduk-
tionsprogram. Detta innebär att elever riskerar att inte få den väg-
ledning som de har behov av, vilket i förlängningen innebär en ökad 
risk för att eleverna inte når målen med sin utbildning. Det är därför 
av vikt att huvudmän och skolor uppfyller sitt uppdrag med att ge 
eleverna den studie- och yrkesvägledning som de har behov av. Detta 
kräver i sin tur insatser för att säkerställa att varje elev har möjlighet 
att utveckla valkompetens i god tid inför studie- och yrkesval. Av 
utredningens underlag framgår att arbete med studie- och yrkesväg-
ledning som påbörjas tidigt i grundskolan och som ges kontinuerligt 
kan förhindra att de val som elever gör under sin utbildning repro-
ducerar sociala, kulturella och könsmässiga förhållanden i samhället.  

Trots att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning har ökat, 
och att det finns en samstämmig bild av studie- och yrkesvägled-
ningens betydelse, finns det brister såväl i huvudmännens som sko-
lornas arbete med studie- och yrkesvägledning. Alla skolor arbetar 
inte med att kartlägga och analysera elevernas behov av studie- och 
yrkesvägledning eller att inkludera detta i det systematiska kvalitets-
arbetet. Vid bristande styrning och ansvarstagande från huvudman 
och rektor innebär det att studie- och yrkesvägledarna, eller annan 
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personal med motsvarande kompetens, ensamma får ansvaret att för-
verkliga skollagens och läroplanernas intentioner. Utredningens under-
lag visar att den nuvarande regleringen inte ger huvudmän och 
rektorer tillräckligt tydlig ledning i vad som förväntas av dem. Detta 
bidrar i sin tur till en osäkerhet om vad som krävs av huvudman och 
skola för att skolans vägledningsuppdrag ska anses vara genomfört 
på ett tillfredställande sätt. I många fall tolkar huvudmännen inte 
regelverket i enlighet med de bakomliggande intentionerna om att 
eleverna ska ha tillgång till vägledning efter behov och att det är hela 
skolans ansvar att på olika sätt ge elever förutsättningar att göra väl 
underbyggda val. En ytterligare effekt av den otydliga regleringen, är 
att det finns en risk för att huvudmän och rektorer prioriterar ner 
arbetet med studie- och yrkesvägledning. För att utveckla skolans 
verksamhet är det centralt att det systematiska kvalitetsarbetet om-
fattar alla de faktorer som utgör viktiga förutsättningar för elevernas 
utveckling och lärande såsom studie- och yrkesvägledning. Mot 
bakgrund av att många huvudmän och skolor inte har någon tydlig 
strategi eller systematik för att utveckla arbetet med studie- och 
yrkesvägledningen behöver detta synliggöras i högre grad.  

Samtidigt som det framkommit att många skolor uppvisat brister i 
sitt arbete med studie- och yrkesvägledning finns det skolor som 
erbjuder studie- och yrkesvägledning som uppfyller syftet med regler-
ingen och de riktlinjer som finns. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det 
dock angeläget att tillgången till studie- och yrkesvägledning tryggas 
för alla elever. På så sätt kan förutsättningarna för eleverna att göra 
välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning förbättras. 

Det behövs mer kunskap om stöd i gymnasieskolan och större 
möjligheter till flexibla lösningar  

I utredningens samråd samt i tidigare utredningar och rapporter 
framkommer en bild där elever i gymnasieskolan inte alltid får det 
stöd de skulle behöva för att nå målen med sin utbildning och att det 
råder en del oklarheter kring tillämpningen av stödbestämmelserna i 
gymnasieförordningen, såsom rätten att gå om en kurs och förlängd 
undervisning.  
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Det saknas kunskap om hur stödbestämmelserna tillämpas  

Stödbestämmelserna i skolförfattningarna framstår inte som samord-
nade vilket bidrar till en osäkerhet i hur de ska tillämpas. Som framgått 
i kapitlet saknas det väsentlig kunskap om det stöd som erbjuds gym-
nasieskolans elever. Det innebär att det inte finns en nationell bild av 
hur många elever som t.ex. erbjuds att gå om en kurs eller får förlängd 
undervisning. Bristen på nationell uppföljning leder också till att det 
saknas referenser för det lokala systematiska kvalitetsarbetet gällande 
skolornas stödinsatser. De huvudmän som utredningen samrått med 
ger exempel på hur stödet kan organiseras i praktiken för att bättre nå 
och motivera eleverna, men som i formell mening kan sakna uttryck-
ligt stöd i regleringen. Det finns därmed ett behov av att utöka kun-
skapen om tillämpningen av stödbestämmelser i gymnasieskolan för 
att det ska bli tydligare för huvudmän och skolor hur de kan använda 
olika stödåtgärder. Det kan bidra till att stödet bedrivs mer effektivt 
och kvalitativt, vilket gynnar eleverna som är i behov av stöd för att nå 
målet med sin utbildning.  

Regleringen om förlängd undervisning behöver tydliggöras  

Av utredningens underlag framgår att det råder en stor osäkerhet 
kring hur regleringen av förlängd undervisning ska tolkas och tilläm-
pas och hur åtgärden förhåller sig till andra stödåtgärder såsom rät-
ten att gå om en kurs. Utredningen ser ett behov av att tydliggöra 
hur förlängd undervisning ska förhålla sig till andra åtgärder som 
eleven kan ha behov av. Det har även tidigare påpekats i utredning 
att det råder oklarheter om stödåtgärden förlängd undervisning ska 
betraktas som särskilt stöd eller inte. Gymnasieutredningen tog fasta 
på att beslutet om förlängd undervisning bygger på en pedagogisk 
bedömning som i regel rektorer ansvarar för. Att det är rektorn som 
är närmast eleverna som också har bäst förutsättningar att göra en 
individuell bedömning av elevens behov får även stöd från utred-
ningens underlag. Samråden och kontakter med huvudmän ger en tyd-
lig indikation på att åtgärden förlängd undervisning redan i dag 
tillämpas som särskilt stöd i praktiken. Detta innebär att beslut om 
förlängd undervisning ofta delegeras till rektor, då det bedöms vara en 
uppgift som är verksamhetsnära och kräver en individuell bedömning 
gällande om det föreligger särskilda skäl utifrån elevens förutsätt-
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ningar. Vid samråden nämns sjukdom eller psykisk ohälsa, som inne-
burit en tids frånvaro eller som påverkat utbildningen i högre grad, 
som de främsta orsakerna som ligger till grund för ett beslut om 
förlängd undervisning. Vägledning för att hantera frågan som sär-
skilt stöd går att få på Skolverkets webbsida. Där ges en beskrivning 
om att särskilt stöd t.ex. kan handla om elever med psykisk ohälsa 
eller upprepad och långvarig frånvaro. Skolverket rekommenderar att 
förlängd undervisning och andra särskilda stödåtgärder ska dokumen-
teras i ett åtgärdsprogram. Till detta kommer att förlängd undervisning 
är en åtgärd som ofta beslutas först efter att andra insatser i form av 
anpassningar och särskilt stöd har prövats. Att förlängd undervisning 
beslutas inom ett åtgärdsprogram innebär att beslutsnivån ändras från 
huvudman till rektor. Någon farhåga för eventuella följder av en 
ändring reglering av beslutsnivån har inte framkommit i samråden 
med huvudmän. Rektorer är vana att fatta beslut om åtgärder som 
utgör särskilt stöd och många fattar även dessa beslut i praktiken 
redan i dag, vilket får stöd från såväl Gymnasieutredningens under-
lag som förevarande utredningens samråd. 

Mer flexibla sätt att organisera stödåtgärder 

Det finns i dag ingen reell möjlighet att bedriva distansundervisning 
som särskilt stöd eftersom ingen huvudman hittills fått tillstånd att 
bedriva den typen av undervisning. Om tillstånd ges i nuvarande 
ansökningsomgång skulle möjligheten finnas att skolor köper stödet 
genom ett entreprenadförfarande med den huvudman som fått till-
stånd. Det är rimligt att ställa sig frågan hur attraktivt det är för 
skolor och elever, som skulle behöva ta del av denna stödmöjlighet, 
att göra det när stödet anordnas av en annan huvudman. Att få stödet 
inom ett ämne kommer vara en utmaning organisatoriskt då en elev 
ska undervisas av två olika lärare. Det kan också ifrågasättas om 
målet, att eleven ska återgå till närundervisning, kan underlättas med 
distansundervisning som genomförs av en annan huvudman. Utred-
ningens bedömning är att det ur ett elevperspektiv är mer relevant 
att kunna koppla det särskilda stödet till elevens huvudman, skola 
och lärare. Det är centralt att det finns stödmaterial om hur man 
bedriver distansundervisning och att Skolinspektionen granskar kvali-
teten inom detta område särskilt. 
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En annan möjlighet för elever att mer flexibelt ta del av en stöd-
åtgärd som är svår att organisera rent praktiskt skulle kunna vara att 
läsa om en kurs inom komvux genom samläsning, medan eleven 
fortfarande är inskriven i gymnasieskolan. I komvux går det att läsa 
kurser med tätare kursstarter och mer flexibel studietakt. Enligt 
utredningens uppfattning torde dagens regelverk medge att en elev i 
gymnasieskolan samläser med komvux. Enligt utredningen behöver 
regelverket förtydligas för att möjliggöra samverkan på mer likvär-
diga grunder. 

7.3.1 Bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning 
ska förtydligas  

Utredningens förslag: Bestämmelserna i skollagen om tillgång 
till vägledning ska tydliggöras. Det ska framgå att elever ska ha 
tillgång studie- och yrkesvägledning, att arbetet med studie- och 
yrkesvägledning ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhets-
nivå samt ske i samverkan med lärare och övrig personal. Det ska 
även tydliggöras att studie- och yrkesvägledningen ska vara en del 
av skolans kvalitetsarbete.  

 
Utredningens bedömning: Skolverket bör se över hur huvud-
män och rektorer kan ges stöd i att kartlägga elevers behov och 
göra en nulägesanalys av hur arbetet av studie- och yrkesvägled-
ning ska bedrivas samt hur studie- och yrkesvägledning kan 
inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
Utredningen menar att det behöver vidtas åtgärder för att säkerställa 
att alla elever ges goda förutsättningar att utveckla valkompetens in-
för gymnasieskolan. Väl genomförd studie- och yrkesvägledning kan 
bidra till att fler elever väljer en utbildning som passar dem samt till 
att målkonflikter mellan elevernas val av utbildning och avnämarnas 
behov minskas. Det kan också öka elevernas motivation att slutföra 
sina studier.  

Det finns bestämmelser som anger hur arbetet med studie- och 
yrkesvägledning ska bedrivas, dels i läroplanerna, dels i allmänna råd 
från Skolverket. Trots detta framgår det återkommande i gransk-
ningar från Skolinspektionen att många huvudmän och skolor bris-
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ter i att erbjuda eleverna den studie- och yrkesvägledning som de är 
i behov av och att de därmed inte lever upp till intentionerna med 
regleringen. Utredningens underlag visar att den nuvarande regler-
ingen inte ger huvudmän och rektorer tillräcklig ledning i vad som 
förväntas av dem. Enligt utredningen får detta som följd att huvud-
män och skolor inte tolkar regelverket i enlighet med de bakom-
liggande intentionerna. 

Ökad likvärdighet i elevers tillgång till vägledning  
av god kvalitet 

Med hänsyn till de slutsatser som vi dragit av tidigare studier, forsk-
ning och samråd finns det skäl för att föreslå en tydligare skrivning 
i skollagen innebärande att eleverna ska ha tillgång till studie- och 
yrkesvägledning. Den nuvarande skrivningen anger inte i tillräcklig 
utsträckning det ansvar huvudmannen har gentemot eleverna. Be-
stämmelsen i skollagen beskriver inte heller tillräckligt tydligt vad ele-
verna har rätt till genom att de ska ha tillgång till personal med angiven 
kompetens. För att motverka att regleringen tolkas och tillämpas på 
ett olikvärdigt sätt föreslår vi ett förtydligande av bestämmelsen. Syf-
tet är att tydliggöra vad eleverna ska ha tillgång till, utan att utöka 
åtagandet. Liknande förtydligande har föreslagits tidigare av Utred-
ningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning i betänkandet 
Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Till skillnad 
från tidigare förslag väljer vi även att föra upp delar av regleringen om 
arbete med studie- och yrkesvägledning från förordning och före-
skrifter till lag genom att reglera att arbetet med studie- och yrkes-
vägledningen ska bedrivas på olika nivåer (individ-, grupp- och skol-
enhetsnivå) och genom samverkan mellan skolans personal. Genom 
att föra upp detta i lag är det utredningens ambition att det synlig-
görs på ett tydligare sätt vad som förväntas av huvudmän och att det 
i sin tur medför en större rättssäkerhet för eleverna och bidrar till 
likvärdighet mellan olika huvudmän och olika skolor utan att för den 
skull öka deras åtagande. Utredningen drar därmed slutsatsen att det 
behövs en kompletterande lagändring för att åstadkomma en var-
aktig utveckling av arbetet med studie- och yrkesvägledningen. En 
tydligare reglering kan även förbättra Skolinspektionens förutsätt-
ningar att utöva tillsyn och kvalitetsgranskningar av huvudmäns och 
skolors arbete med studie- och yrkesvägledning. En förtydligad 
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reglering ger även Skolverket bättre möjligheter att utforma och 
erbjuda stöd till huvudmän och skolor samt följa upp deras arbete 
med studie- och yrkesvägledning. 

Bättre överensstämmelse med regleringen  
av elevhälsans uppdrag 

Utredningen vill uppmärksamma att regeringen i propositionen 
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktions-
nedsättning (Prop. 2021/22:162) nyligen lämnat förslag avseende be-
stämmelsen i skollagen om elevhälsan. Elevhälsans uppdrag i 2 kap. 
25 § är reglerat på liknande sätt som skolans vägledningsuppdrag, 
bl.a. att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av viss elevhälsa kan tillgodoses, dock med den skill-
naden att det uttryckligen står att eleverna ska ha tillgång till elevhälsa. 
Det nyligen lagda lagförslaget innebär ett förtydligande genom att det 
införs krav på att elevhälsan ska bedrivas på flera nivåer samt att det 
ska ske genom samverkan. Vidare föreslås att det i samma bestäm-
melse ska förtydligas att elevhälsan ingår i skolans systematiska kva-
litetsarbete. Grunden som anges för detta är att studier och gransk-
ningar har påtalat att det föreligger brister i elevhälsans arbete på 
många skolor och att det kan bero på osäkerhet avseende hur regler-
ingen ska tillämpas då den framstår som oprecis. Riksdagen förvän-
tas fatta beslut om lagförslaget under juni 2022. Med föreslagen 
lydelse kommer regleringen om elevers tillgång till studie- och yrkes-
vägledning enligt 2 kap. 29 § därmed överensstämma bättre med 
motsvarande reglering om elevernas tillgång till elevhälsa enligt 2 kap. 
25 § skollagen. 

Studie- och yrkesvägledningens del av det systematiska 
kvalitetsarbetet behöver synliggöras 

Studie- och yrkesvägledning är en del av utbildningen och ska redan 
i dag ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. För detta krävs att det 
finns rutiner för planering, uppföljning och utvärdering av målen 
och att resultaten används för att förbättra kvaliteten i studie- och 
yrkesvägledningen. Av tidigare granskningar har det dock framkom-
mit att det är okänt eller oklart för många huvudmän och skolor att 
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studie- och yrkesvägledningen omfattas av det systematiska kvalitets-
arbetet. Det finns därför skäl att förtydliga skollagen i detta avse-
ende. I sammanhanget ska även nämnas att regeringen i proposi-
tionen Skolans arbete med trygghet och studiero nyligen föreslagit ett 
förtydligande av skollagens skrivningar om det systematiska kvali-
tetsarbetet, vilket beskrivs tidigare i kapitlet. Den föreslagna föränd-
ringen innebär att huvudmän och rektorer utöver att följa upp 
utbildningen även ska analysera orsakerna till uppföljningens resul-
tat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla 
utbildningen.  

Stöd för arbetet med studie- och yrkesvägledning 

För att stärka huvudmän och rektorer i hur de ska kartlägga ele-
vernas behov av studie- och yrkesvägledning behöver Skolverket ta 
fram stöd. Det finns även behov av stöd i hur en nulägesanalys ska 
kunna göras och hur arbetet med studie- och yrkesvägledningen ska 
bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill betona vikten 
av att huvudmannen och skolan utgår från elevernas perspektiv och 
säkerställer deras delaktighet när skolan utformar sitt arbete med att 
planera och dimensionera arbetet med studie- och yrkesvägledning. 
Det vore även önskvärt att Skolinspektionen en tid efter införandet 
av den nya regleringen genomför en kvalitetsgranskning för att 
undersöka om förtydligandet lett till önskad likvärdighet och kvali-
tet i studie- och yrkesvägledningen. En sådan granskning kan därefter 
ge underlag för bedömning om ytterligare åtgärder behövs såsom om 
ytterligare reglering är motiverad. Regeringen kan då ta ställning till 
vilka åtgärder som bäst säkerställer alla elevers tillgång till studie- och 
yrkesvägledning av god kvalitet, t.ex. genom att utgå från de förslag 
som presenterats av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkes-
vägledning.    
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7.3.2 Det behövs mer kunskap om stöd i gymnasieskolan 

Utredningens bedömning: Skolverket bör genomföra en kart-
läggning av de stödåtgärder som erbjuds i gymnasieskolan och se 
över förutsättningar för en regelbunden uppföljning.  

Skolinspektionen bör genomföra en kvalitetsgranskning av 
tillämpningen av stödbestämmelserna i gymnasieförordningen. 

 
För att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning är det 
avgörande att skolan säkerställer att varje elev skyndsamt får det stöd 
hen behöver. Det är otydligt hur stödåtgärder för gymnasieskolans 
elever ska tillämpas och hur de förhåller sig till varandra. Enligt Skol-
inspektionen förekommer omfattande brister i extra anpassningar 
och särskilt stöd i många gymnasieskolor. Gymnasieutredningen har 
konstaterat att regleringen om stöd i gymnasieskolan behöver för-
tydligas och samordnas. I utredningens samråd har det också fram-
kommit att det ofta är problem för huvudmän att utifrån de admi-
nistrativa systemen kunna fastställa hur vanligt det är och när under 
utbildningen elever t.ex. går om en kurs eller får förlängd under-
visning. 

Vi bedömer därmed att det behövs mer kunskap om hur stöd er-
bjuds i gymnasieskolan, inklusive hur elever med funktionsnedsätt-
ningar får sina rättigheter tillgodosedda. Till skillnad från grundskole-
statistiken fångar inte den officiella statistiken om gymnasieskolan det 
stöd som elever får. Det innebär t.ex. att det saknas kunskap om hur 
många elever som går om en kurs, beviljas förlängd undervisning eller 
har ett åtgärdsprogram.  

Förutsättningarna att påbörja en insamling om stöd i gymnasie-
skolan försvåras av att hur befintlig elevstatistik samlas in. I fram-
ställningen av statistik om gymnasieskolans elever återanvänder Skol-
verket information som skolor rapporterar in till CSN för andra ända-
mål. Att utöka rapporteringen till CSN med information om vilket 
stöd som eleverna får kan leda till en stor förändring som egentligen 
inte tjänar den primära mottagarens uppdrag, att handlägga studie-
hjälpen. Att samla in uppgifter om stödåtgärder för gymnasieskolans 
del skulle därmed sannolikt innebära att en ny insamling behövde 
upprättas, separerad från elevuppgifterna som hämtas från CSN. Det 
finns svårigheter i att organisera detta utan att avsevärt öka den 
administrativa bördan för huvudmännen.  
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Som ett första steg för att utveckla mer kunskap bedömer vi att 
Skolverket bör genomföra en kartläggning av de stödåtgärder som 
erbjuds i gymnasieskolan och se över förutsättningar för en regel-
bunden uppföljning. Kartläggningen bör också undersöka hur stöd-
bestämmelserna i skollagen respektive gymnasieförordningen tolkas 
och tillämpas i sin helhet och om regleringen behöver ses över ytter-
ligare. Frågor om hur elever med funktionsnedsättning får sina rättig-
heter tillgodosedda i gymnasieskolan bör omfattas. Arbetet kan med 
fördel inordnas i det uppdrag som myndigheten fått att i samverkan 
med SPSM och Skolforskningsinstitutet ta fram kunskapssamman-
ställningar inom områdena elevhälsa och stöd. Syftet är att tydliggöra 
och utöka verktygslådan för huvudmän och skolor så att stödet 
bedrivs mer effektivt och kvalitativt. Skolinspektionen bör även 
genomföra en kvalitetsgranskning av tillämpningen av stödbestäm-
melserna i gymnasieförordningen.  

7.3.3 Förlängd undervisning ska beslutas inom 
ett åtgärdsprogram 

Utredningens förslag: Det ska framgå av gymnasieförordningen 
att beslut om förlängd undervisning ska fattas inom ett åtgärds-
program. Förlängd undervisning är en åtgärd som utgör särskilt 
stöd eftersom det krävs en pedagogisk bedömning samt att åtgär-
den kan vara varaktig och omfattande. 
  
Utredningens bedömning: Ersättning som eventuellt ska utgå 
för elever som beviljas förlängd undervisning bör utredas vidare.  

 
Gränsdragningarna mellan olika sorters stöd är ibland svåra att göra. 
Gymnasieskolans utbud av stöd till eleverna består både av extra 
anpassningar och särskilt stöd enligt skollagen, vilka kompletteras 
med stödåtgärder som regleras i gymnasieförordningen. Gränsen 
mellan extra anpassningar och särskilt stöd är många gånger bero-
ende av insatsens omfattning eller varaktighet och om den är möjlig 
att ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. De komplet-
terande stödbestämmelser som finns i gymnasieförordningen har 
inte fullt ut samordnats med skollagens bestämmelser och faller inte 
in under någon av definitionerna av det stöd som anges i skollagen. 
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Det medför att det i vissa fall är oklart hur gymnasieförordningens 
stödåtgärder ska betraktas och om de kan anses utgöra särskilt stöd, 
som enligt skollagen är en åtgärd som kräver en utredning som 
beslutsunderlag. I gymnasieförordningen är det enbart åtgärden att 
reducera en elevs program i gymnasieskolan som ska beslutas inom 
ramen för ett åtgärdsprogram.  

Regleringen om förlängd undervisning behöver förtydligas 

Av utredningens underlag framgår att förlängd undervisning ofta 
beslutas först efter att andra insatser i form av anpassningar och 
särskilt stöd har prövats. Beroende av längden kan åtgärden vara 
såväl omfattande som varaktig, vilket är en stark indikation på att 
stödåtgärden är av mer ingripande karaktär på motsvarande sätt som 
särskilt stöd. Att förlängd undervisning beslutas inom ett åtgärds-
program, där behoven först utreds och beskrivs och sedan följs upp, 
liksom för andra former av särskilt stöd ter sig därför rimligt enligt 
utredningen. Denna uppfattning får även stöd av Gymnasieutred-
ningens slutsats i betänkandet En gymnasieutredning för alla 
(SOU 2016:77), där förslag lämnades om att förlängd undervisning 
ska beslutas inom ett åtgärdsprogram. Det har dock inte lett till att 
regleringen har förtydligats. Vidare framgår det av information på 
Skolverkets webbsida att åtgärden bedöms som särskilt stöd och att 
förlängd undervisning därmed ska beslutas inom ett åtgärdspro-
gram, Även detta ger stöd för utredningens bedömning. Till det 
kommer att utredningens underlag, bestående av uppgifter från 
huvudmän och skolledare, indikerar att åtgärden redan i dag oftast 
hanteras som särskilt stöd i skolor och att beslutsrätten delegeras till 
rektor.  

Mot bakgrund av ovanstående finns det, enligt utredningen, skäl 
för att tydliggöra att åtgärden ska beslutas i ett åtgärdsprogram. På 
detta sätt blir det tydligt att åtgärden ska samordnas med annat 
särskilt stöd som eleven kan ha. Därmed kan även elevens perspektiv 
lyftas in genom att eleven blir mer delaktig inför beslutet. Utred-
ningen vill betona att detta inte får leda till att skolorna minskar eller 
dröjer med att sätta in andra behövliga stödinsatser inom ramen för 
sitt uppdrag. Förslaget innebär att det är rektorn som beslutar om 
åtgärden. Rektorn är närmare eleverna och har därmed bättre för-
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utsättningar än huvudmannen att göra en pedagogisk bedömning 
utifrån elevens bästa. Rektorer är redan i dag vana vid att fatta beslut 
om åtgärder som utgör särskilt stöd som kräver en pedagogisk 
bedömning. Enligt utredningen bör därför förändringen av besluts-
nivån inte innebära några större konsekvenser för skolorna. Syftet 
med att förtydliga regleringen är att uppnå en större likvärdighet i 
tillämpningen av förlängd undervisning. Utredningen har lämnat en 
bedömning om att Skolinspektionen bör genomföra en kvalitets-
granskning av tillämpningen av stödbestämmelserna i gymnasieför-
ordningen (7.3.2). En sådan granskning kan över tid även undersöka 
om det förtydligande som utredningen föreslår gällande förlängd 
undervisning leder till en mer likvärdig tillämpning. 

Ersättning vid beslut om förlängd undervisning  
bör utredas vidare 

Det finns i dag ingen reglerad skyldighet för hemkommunen att 
ersätta huvudmän vid beslut om förlängd undervisning. Under ut-
redningens arbete har det framkommit att vissa hemkommuner väl-
jer att ersätta huvudmannen för förlängd undervisning. Andra anser 
att sådana kostnader bör täckas av interkommunal ersättning respek-
tive grundbeloppet till fristående skolor som betalas ut under elevens 
ordinarie skoltid. Många skolor upplever även att hemkommuner 
som ersätter förlängd undervisning hanterar frågan om ersättning på 
olika sätt. Detta skapar en brist på likvärdighet och kan få kon-
sekvenser för elever som är i behov av åtgärden. Det finns dock ingen 
nationell bild av hur kommuner ersätter huvudmän för förlängd 
undervisning, vilket skulle behövas för att kunna bedöma om regel-
verket ska tydliggöras i detta avseende. Av utredningens samråd 
framgår att det är en angelägen fråga att belysa. Enligt utredningens 
bedömning behöver frågan om huruvida ersättning ska utgå eller inte 
för de elever som går fler än tre år i gymnasieskolan utredas vidare.   
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7.3.4 Förutsättningar för att bedriva distansundervisning 

Utredningens bedömning: Förutsättningar för att bedriva distans-
undervisning som särskilt stöd i gymnasieskolan bör ses över i syfte 
att utöka möjligheten för elever att få tillgång till detta. 

 
Fler elever behöver få möjlighet att få särskilt stöd genom distans-
undervisning. Den reglering som infördes i skollagen före pandemin 
har inte medfört att elever har fått tillgång till distansundervisning 
som särskilt stöd. I propositionen som låg till grund för att distans-
undervisning infördes i skollagen öppnade regeringen för att huvud-
män på sikt inte skulle behöva tillstånd för att få erbjuda distans-
undervisning som särskilt stöd, men vid tidpunkten ansåg man att 
det inte lämpligt av kvalitetsskäl. Mot bakgrund av de erfarenheter 
och kunskaper som skolor och huvudmän har utvecklat under covid-
19-pandemin bedömer utredningen att möjligheten att erbjuda 
elever distansundervisning som särskilt stöd utan tillståndsprövning 
bör ses över. Bättre tillvaratagande av digitala arbetssätt i skolan lig-
ger också i linje med den EU-rekommendation om blandat lärande 
som regeringen ställt sig bakom. Utredningen bedömer att det är 
angeläget att utöka tillgången inom ramen för särskilt stöd. Vidare 
bedömer vi att det ur ett elevperspektiv är mer relevant att kunna 
koppla det särskilda stödet i form av distansundervisning till elevens 
huvudman, skola och lärare. Det finns skäl att anta att en sådan 
undervisning gynnas av att kopplas till den egna skolan och under-
visningen. En sådan öppning i lagstiftningen skulle också innebära 
att rätten att läsa om en kurs, en stödåtgärd som i dag är svår att 
organisera, kan erbjudas på ett mer flexibelt sätt. Det skulle innebära 
utökade möjligheter till ett särskilt stöd som är anpassat efter varje 
elevs behov och förutsättningar. I tidigare rapporter från Skol-
inspektionen beskrivs ett antal positiva effekter av undervisning på 
distans, som att elever som tidigare haft hög frånvaro deltar mer i 
undervisningen och att sättet att få undervisning passar vissa elever. 
Utredningen anser att det är viktigt att det tas fram stödmaterial, för 
huvudmän och skolor, om hur distansundervisning som särskilt stöd 
kan bedrivas.  
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7.3.5 Möjligheter att få undervisning i komvux 
som gymnasieelev 

Utredningens bedömning: Skolverket bör tydliggöra vilka möj-
ligheter det finns för gymnasieskolor att samverka med komvux 
för att organisera s.k. samläsning för gymnasieelever som behöver 
läsa om en kurs, som ingår i elevens individuella studieplan. 

 
I syfte att utnyttja resurser bättre och samtidigt öka flexibilitet och 
möjligheter för elever bör det bli enklare att organisera så att en 
gymnasieelev kan läsa en kurs som ingår i den individuella studie-
planen i komvux. Det skulle underlätta för en gymnasieelev som 
behöver läsa om en kurs och underlätta för en rektor att kunna 
erbjuda detta. Av organisatoriska skäl behöver en elev i gymnasie-
skolan ofta vänta en termin eller längre innan hen kan läsa om kursen 
i gymnasieskolan. I komvux erbjuds kurser mer flexibelt och vid 
olika tider, vilket skulle ge skolorna en större möjlighet organisa-
toriskt och schematekniskt.  

Utifrån resonemangen i propositionen Högre krav och kvalitet i 
gymnasieskolan är det utredningens bedömning att regelverket torde 
medge att skolor organiserar åtgärden att gå om en kurs genom 
samläsning med en grupp i komvux. Det är dock oklart för många 
huvudmän hur denna möjlighet ska kunna anordnas i enlighet med 
bestämmelserna i regelverket. Det är också oklart hur det kan anord-
nas i de fall gymnasieskolan och komvux tillhör olika huvudmän. 
Därför ser utredningen behov av att, som ett första steg, tydliggöra 
möjligheterna för en utökad och fördjupad samverkan mellan skol-
formerna i syfte att ge eleverna bättre förutsättningar att nå målen 
med sin gymnasieutbildning. Det behöver därför tydliggöras på vilka 
sätt detta är möjligt i förhållande till befintlig reglering. Områden 
som behöver belysas är t.ex. hur samverkan såväl inom som mellan 
olika huvudmän och skolformer kan fungera utan att ansvaret för att 
ge elever stöd under utbildningens gång i gymnasieskolan skjuts över 
till komvux. Vidare behöver rektors ansvar för eleven och under-
visningen vid samläsning, samt hur betygsättning ska ske, tydliggöras. 
Genom att detta klargörs kan gymnasieskolor få ytterligare verktyg 
för att fler elever ska nå målen med sin utbildning i gymnasieskolan. 
Beroende på vad Skolverket kommer fram till kan det, som ett andra 
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steg, framkomma att vissa frågor i anslutning till denna samverkan 
behöver utredas vidare. 
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8 Ikraftträdande 

Kapitlet innehåller utredningens förslag angående ikraftträdande för 
de ändringar som vi föreslår i skollagen (2010:800), gymnasieförord-
ningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbild-
ning. Vi redovisar också våra överväganden när det gäller behovet av 
övergångsbestämmelser.  

 

Utredningens förslag: Ändringarna i skollagen (2010:800), gym-
nasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning ska träda i kraft den 1 januari 2024 och 
tillämpas från den 1 juli 2024.  

 
Utredningens bedömning: Förslagen kräver inga övergångs-
bestämmelser.  

Utredningen ska redovisa sitt betänkande senast den 1 juni 2022. 
Med beaktande av tid för sedvanlig remissbehandling och beredning 
bör en proposition kunna överlämnas till riksdagen våren 2023 och 
riksdagsbehandling kunna ske tidigast våren 2023. Enligt vår bedöm-
ning är det därmed rimligt att ett ikraftträdande kan ske den 1 januari 
2024. För att huvudmän och skolor ska ges viss tid för förberedelser 
och för att Skolverket ska ha möjlighet att ta fram stöd, bedömer vi 
att tillämpning bör ske först från den 1 juli 2024. Utredningen bedö-
mer att författningsändringarna inte föranleder behov av övergångs-
bestämmelser.  
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9 Konsekvenser 

I detta kapitel redogör vi för konsekvenserna av utredningens förslag 
och vissa av utredningens bedömningar. Vilka konsekvenser som ska 
beskrivas framgår dels av kommittéförordningen, dels av utred-
ningens direktiv. 

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en 
utredning redovisa vilka konsekvenser utredningens förslag får för 
kostnader eller intäkter för staten, kommuner, regioner, företag eller 
andra enskilda. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konse-
kvenser i övrigt ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar 
och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner ska 
utredningen föreslå en finansiering.  

Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala 
självstyrelsen ska konsekvenserna i det avseendet beskrivas. Det-
samma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för små företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större före-
tag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten 
att nå de integrationspolitiska målen.  

Slutligen ska konsekvenserna beskrivas i enlighet med 6–7 §§ i 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-
ning. Där anges att det ska framgå av konsekvensutredningen vilka 
alternativa lösningar som finns samt vad konsekvenserna blir om 
inga åtgärder vidtas. Där anges vidare att det ska framgå vem/vilka 
som berörs av regleringen och om regleringen överensstämmer med 
EU-rätten.  

I utredningens direktiv anges även att utredaren ska göra kost-
nadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar med särskilt 
beaktande av förslagens konsekvenser för kommunernas kostnader 
och i förekommande fall lämna finansieringsförslag. En utgångs-
punkt i den delen är att de åtgärder som utredningen föreslår ska vara 
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kostnadseffektiva. Förslagen ska analyseras utifrån det nationella 
jämställdhetspolitiska målet där ett delmål är jämställd utbildning. 
Utredaren ska även redovisa konsekvenserna utifrån FN:s kon-
vention om barnets rättigheter (barnkonventionen), FN:s konven-
tion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
principen om ickediskriminering.  

Utöver ovanstående har utredningen valt att även beskriva hur 
arbetet mot segregation kan komma att påverkas till följd av de före-
slagna åtgärderna.  

9.1 Problemet och vad som ska uppnås 

Den övergripande problembilden som ligger till grund för utred-
ningens uppdrag är att många elever lämnar gymnasieskolan utan att 
i alla delar ha nått målen med sin utbildning. Det gäller såväl elever 
som fått studiebevis eller avbrutit sina studier på nationella program 
som elever som enbart läst introduktionsprogram. Ungdomar med 
en ofullständig gymnasieutbildning löper större risk att drabbas av 
flera negativa följder, såsom svårigheter att etablera sig på arbets-
marknaden, psykisk ohälsa eller att hamna i ett socialt och ekono-
miskt utanförskap.  

Mot denna bakgrund har utredningen fått ett uppdrag som består 
av två huvudområden. Det första av dessa huvudområden rör 
användningen av sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, 
på introduktionsprogram i gymnasieskolan samt hur denna använd-
ning kan utvecklas. Statens intention med yrkespaketen är att de ska 
förbereda eleverna för arbetsmarknaden och möjliggöra en snabbare 
väg ut i arbetslivet. En ytterligare intention med yrkespaketen är att 
de ska fungera som påbyggbara utbildningar som stegvis kan leda till 
en examen, antingen direkt efter genomförd utbildning eller efter en 
tid i arbete. De förslag och bedömningar som utredningen har landat 
i inom detta område presenteras i kapitel 5.  

Det andra huvudområdet handlar om hur övergången till komvux 
kan underlättas för elever som inte når målen med sin utbildning i 
gymnasieskolan. Här ska utredningen överväga om åldersgränser 
eller andra behörighetskrav i komvux bör ändras i syfte att skapa mer 
flexibla övergångar mellan introduktionsprogram och komvux och 
vid behov föreslå ändringar. Om förslag på ändrade åldersgränser i 
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komvux lämnas ska utredningen analysera hur förslagen påverkar 
unga elevers rättigheter och tillgång till bl.a. elevhälsa och stöd-
åtgärder samt vid behov lämna förslag om hur dessa kan stärkas. 
Utredningen ska även undersöka och vid behov föreslå hur elever 
som är nära att nå en examen men som saknar en eller ett par kurser 
kan ges bättre förutsättningar att direkt efter avslutad gymnasie-
utbildning studera vidare i komvux. Förslag och bedömningar inom 
det området återges i kapitel 6.  

Därutöver ger direktiven utredningen en möjlighet att lägga fram 
förslag inom andra åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin 
utbildning i gymnasieskolan. Utredningen presenterar ett urval av 
andra åtgärder i kapitel 7. 

Målet för de förslag som utredningen lägger är att ungdomars 
etablering på arbetsmarknaden och övergång till fortsatta studier ska 
underlättas genom att:  

• fler elever på introduktionsprogram rustas med sådan kompetens 
som arbetslivet efterfrågar, 

• fler ges möjlighet att nå målen med sina studier i gymnasieskolan, 
samt  

• övergången till komvux underlättas för dem som behöver kom-
plettera sin utbildning.  

9.2 Kort om utredningens förslag, bedömningar 
och alternativa överväganden  

I kommande avsnitt sammanfattar vi de förslag och bedömningar 
som lagts inom respektive område samt, där så ansetts lämpligt, 
alternativa överväganden.  

9.2.1 Användningen av yrkespaket på introduktionsprogram 

Utredningen lämnar i kapitel 5 två förslag i den del av uppdraget som 
rör yrkespaketens användning på introduktionsprogram: 

• Det ska införas en definition av sammanhållna yrkesutbildningar 
(yrkespaket) i skollagens reglering av introduktionsprogram. 
Minsta omfattning av apl ska föreskrivas. 
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• Ansvaret för lokala programråd ska utvidgas till att även omfatta 
yrkesutbildning på introduktionsprogram och på gymnasiesär-
skolans nationella program.  

Utredningen lämnar också ett antal bedömningar som syftar till att 
tydliggöra yrkespaketens roll i gymnasieskolan och öka kunskapen 
om vad utbildningarna leder till samt hur de kan användas. Dessa 
bedömningar genererar i första hand uppdrag till Skolverket.  

De förslag och bedömningar som utredningen valt att gå fram 
med kan ses som ett första steg för att utveckla användningen av 
yrkespaket i gymnasieskolan. Utredningen har även övervägt ytter-
ligare reglering, t.ex. i form av en skyldighet för kommuner att 
erbjuda yrkespaket inom ett allsidigt utbud av yrkesområden, vilket 
skulle kunna utöka elevers tillgång till yrkespaket. Vår bedömning 
är dock att sådan reglering inte vore gynnsam i ett första skede 
eftersom det kvarstår arbete för att tydliggöra yrkespaketens roll i 
gymnasieskolan.  

Det förekommer att elever på nationella program erbjuds utbild-
ning på yrkespaket antingen genom att läsa reducerat program eller 
genom att skrivas över till yrkesintroduktion, vilket är möjligt om 
det finns synnerliga skäl. Utredningen har inte tolkat att frågan om 
en eventuell utökad möjlighet att erbjuda yrkespaket till elever på 
nationella program ingått i utredningens uppdrag. Om regeringen 
har en sådan ambition bedömer vi att fortsatt utredning behöver 
göras, t.ex. inom ramen för en bredare översyn av gymnasieutbild-
ningarnas innehåll.  

Slutligen har utredningen även övervägt att den lokala tillämp-
ningen av yrkespaket skulle kunna utvecklas genom att resurser till-
förs via statsbidrag. Utredningen bedömer dock att ett bredare stöd 
från Skolverkets sida till huvudmän och skolor i utvecklingen av 
introduktionsprogram kan vara mer ändamålsenligt. I detta sam-
manhang vill utredningen också peka på den befintliga möjligheten 
för huvudmännen att söka statsbidrag för lärlingsliknande utbild-
ning på introduktionsprogram. 

Utredningen bedömer att ett nollalternativ, dvs. att inga åtgärder 
vidtas, skulle innebära att yrkespaketen fortsatt skulle kunna nyttjas 
inom ramen för introduktionsprogrammen, men utan önskvärd 
tydlighet om att studievägarna utgör ett alternativt mål för vissa 
elever. Utan vidtagna åtgärder gällande nationella yrkespaket är det 
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inte heller möjligt att framställa föreslagen statistik om resultat och 
utfall efter slutförda yrkespaket. 

9.2.2 Underlätta övergången till komvux 

Utredningen lämnar i kapitel 6 två förslag i den del av uppdraget som 
rör underlättande av övergången till komvux: 

• Ett avslutande vägledningssamtal ska erbjudas elever som avser 
att avsluta sin gymnasieutbildning i förtid och elever som riskerar 
att slutföra sin gymnasieutbildning utan att nå en examen eller 
behörighet till ett nationellt program. Även alla elever som avslu-
tar gymnasiesärskolan ska erbjudas ett avslutande väglednings-
samtal. Det ska framgå av gymnasieförordningen vilken infor-
mation eleven ska få vid ett avslutande vägledningssamtal.  

• Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven i komvux, 
som möjliggör antagning av elever som ännu inte uppfyllt ålders-
kravet och som inte slutfört en gymnasieutbildning, ska justeras 
samt flyttas från förordning till lag. 

Även i denna del ingår ett antal bedömningar som innebär uppdrag till 
Skolverket. Det gäller bl.a. behov av att, i samband med nästkom-
mande revidering, se över läroplanernas innehåll om samverkan mel-
lan skolformer. Det gäller även framtagande av stödmaterial för 
underlättande av övergången till komvux och tillämpningen av undan-
taget gällande åldersgränsen för komvux.  

Alternativa åtgärder som utredningen har övervägt i denna del 
handlar bl.a. om även elever som slutfört ett nationellt yrkespaket 
borde omfattas av undantaget i 20 kap. 20 § andra stycket skollagen 
som i dag undantar elever som slutfört ett nationellt program eller 
likvärdig utbildning. Detta med anledning av de åtgärder som före-
slås för att utveckla användningen av yrkespaket i gymnasieskolan 
och för att främja en princip om utbildningarnas påbyggbarhet. 
Utredningen har valt att inte bredda målgruppen som är behörig till 
komvux före 20 års ålder, då en sådan förändring skulle riskera att 
förskjuta ansvar från gymnasieskola till komvux. Ett annat skäl för 
att inte bredda målgruppen till att omfatta elever från introduk-
tionsprogram grundar sig på att de individuella studieplanerna kan 
variera stort vad gäller omfattning i innehåll och längd. Det blir 
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därmed svårt att i alla lägen jämställa uppnådda mål på ett introduk-
tionsprogram med en slutförd utbildning på ett nationellt program. 

Utredningen har övervägt att låta regleringen om undantag från 
åldersgränsen till komvux ligga kvar i komvuxförordningen. Vår 
bedömning är dock att det då vore svårt att tydliggöra regelverket på 
det sätt som krävs för att få en mer likvärdig och rättssäker tillämp-
ning.  

I syfte att öka ungdomars incitament att komplettera en ofull-
ständig gymnasieutbildning har utredningen övervägt om elever som 
läst nationella program utan att nå examen och därefter gör en 
direktövergång till komvux borde få ta del av den högre bidragsdelen 
i studiemedlen. Ett sådant förslag skulle dock enbart omfatta de 
ungdomar som fyllt 20 år, eftersom yngre elever inte har rätt att ta 
del av studiemedlen där den högre bidragsdelen ligger. Enligt CSN:s 
uppföljning förefaller den högre bidragsdelen dessutom inte ha haft 
en avgörande effekt för övergången mellan introduktionsprogram 
och komvux, varför utredningen bedömt att en sådan åtgärd inte 
skulle vara kostnadseffektiv.1  

Utredningen har övervägt om elevers individuella studieplan som 
upprättats i gymnasieskolan skulle kunna förlängas för att inkludera 
en planering av den utbildning som ska kompletteras i komvux och 
därmed utgöra en brygga mellan skolformerna. Dessa överväganden 
resulterade i slutsatsen att en sådan reglering vore svårförenlig med 
de nuvarande urvalsreglerna för komvux, som gör gällande att elever 
som har en upprättad studieplan i komvux ska prioriteras. Dessutom 
finns det en mängd juridiska svårigheter förknippade med en sådan 
reglering, exempelvis vem som äger informationen i väntan på att en 
mottagare identifierats, hur den ska förvaltas och överföras. Med 
detta sagt, ser utredningen att det finns exempel på lokala strategier 
där man använder sig av förlängda individuella studieplaner på ett till 
synes framgångsrikt sätt.  

Slutligen har utredningen övervägt att lägga fram förslag för att 
stärka elevers tillgång till stöd i komvux. Under utredningens arbete 
fick Skolverket i uppdrag av regeringen att kartlägga hur elevhälsa 
och stöd erbjuds elever i komvux. Utifrån detta läge, och eftersom 
frågan om stöd i komvux är komplex och inbegriper fler elevgrupper 
än de som direktiven har fokus på, bedömde vi att det var lämpligare 

 
1 CSN (2020). Det högre bidraget till studerande från introduktionsprogram. En uppföljning av 
de två första åren. Rapport 2020:8. 
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att Skolverkets kartläggning får ligga till grund för en kommande 
utredning.  

Det föreligger egentligen få formella hinder för att unga som inte 
nått målen med sin gymnasieutbildning ska gå över till komvux. Ett 
nollalternativ skulle därmed innebära att ungdomar fortsatt kan göra 
en övergång, men sannolikt i mindre omfattning än vad som för-
väntas bli utfallet om utredningens förslag genomförs.  

9.2.3 Andra åtgärder 

Inom ramen för andra åtgärder lämnar utredningen i kapitel 7 två 
förslag: 

• Skollagens reglering av elevens rätt till studie- och yrkesvägled-
ning ska tydliggöras. 

• Beslut om förlängd undervisning ska fattas inom ramen för ett 
åtgärdsprogram.  

I övrigt lämnas i denna del bedömningar som beskriver behov av 
fortsatt uppföljning och utveckling inom områden som nyligen varit 
föremål för statliga utredningar, men som inte resulterat i förändring 
som utredningen bedömer är behövlig. Utredningen har baserat 
urvalet av områden för andra åtgärder på den kunskapssamman-
ställning som utredningen presenterat i kapitel 4 samt på inspel från 
samråd som samstämmigt pekat på utvecklingsbehov.  

Eftersom utredningens direktiv är öppet skrivna vad gäller möj-
ligheten att lämna förslag på andra åtgärder har alternativa över-
väganden främst rört urvalet av områden att fokusera på. Som vi 
konstaterat tidigare i betänkandet finns många bakomliggande orsa-
ker till att elever inte når målen med sin utbildning.  

9.2.4 De som berörs av utredningens förslag 

De som i huvudsak kommer att beröras är elever, vårdnadshavare, 
lärare, rektorer och övrig skolpersonal i grundskolan, gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan och komvux. Vidare berörs offentliga 
och enskilda huvudmän samt arbetsgivare. De statliga myndigheter 
som berörs är Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska 
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skolmyndigheten (SPSM) och Skolväsendets överklagandenämnd. 
Till viss del kan även högskolor och folkhögskolor beröras. 

9.3 Samhällsekonomiska konsekvenser 

I en samhällsekonomisk konsekvensanalys redovisas vilka nyttor 
och kostnader som är förknippade med en föreslagen åtgärd, utifrån 
åtgärdens syfte och förväntade konsekvenser. De samhällsekono-
miska effekterna av utredningens förslag är svåra att kvantifiera. De 
kan också uppstå såväl på kort som på längre sikt. Att elever inte når 
målen med sin gymnasieutbildning riskerar att öka segregationen 
och minska sysselsättningen i samhället. Brister i den studie-och 
vägledning som erbjuds elever kan leda till såväl kostnader för felval 
och avhopp, som till svårigheter i ungdomars etablering. För ung-
domar som inte nått målen med sin gymnasieutbildning behöver det 
finnas strategier som ger goda förutsättningar för dem att komma 
vidare i sina studier eller till arbete. Välfungerande vägledning är 
viktig för kompetensförsörjningen och en förbättrad matchning på 
arbetsmarknaden. Om elever som saknar behörighet till nationella 
program kan få en alternativ och snabbare väg till arbetsmarknaden 
genom möjligheten att läsa påbyggbara yrkespaket bidrar detta på 
motsvarande sätt till samhällsekonomiska positiva konsekvenser. 
Det råder i dag stor brist på arbetskraft inom många sektorer.  

Det finns därmed stora sociala och ekonomiska vinster för både 
individen och samhället i att öka antalet elever som lyckas slutföra 
sina studier såväl i de obligatoriska skolformerna som i gymnasie-
skolan och komvux. På så sätt kan risken för utanförskap och till-
hörande välfärdskostnader i form av t.ex. ekonomiskt bistånd, hälso- 
och sjukvård, insatser från rättsväsendet samt produktionsförluster 
minskas. 

Här nedan redogör vi för konsekvenser av utredningens förslag, 
inledningsvis med fokus på ungdomar och elever, därefter på kom-
muner, staten och företag. Slutligen beskriver vi övriga konsekven-
ser som förslagen kan få, bl.a. för tillgången till utbildad personal, 
jämställdhet, integration/segregation och det brottsförebyggande 
arbetet.  
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9.4 Konsekvenser för ungdomar och elever 

Barnets bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning och annan 
verksamhet inom skolväsendet.2 Denna bestämmelse har sin 
utgångspunkt i FN:s konvention3 om barnets rättigheter (barnkon-
ventionen). Enligt barnkonventionens grundprincip ska varje barn 
ha samma rättigheter till utbildning och utveckling. Konventionen 
fastslår också att vad som bedöms vara barnets bästa ska beaktas i 
första hand vid alla åtgärder som rör barn samt att alla barn har rätt 
att uttrycka sin mening. Barn har enligt konventionen rätt till ut-
bildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt ska konven-
tionsstaterna bl.a. uppmuntra utvecklingen av olika former av gym-
nasial utbildning samt göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje 
barn. Principen om icke-diskriminering är en annan grundläggande 
rättighet som gäller oberoende av exempelvis barnets ursprung, 
funktionsnedsättning respektive etniska eller sociala ursprung. Kon-
ventionen gäller elever under 18 år i gymnasieskolan som då fort-
farande betraktas som barn.4 Förslagen förväntas sammantaget leda 
till flera positiva effekter för såväl barn som unga vuxna och bedöms 
vara i enlighet med de åtaganden som följer av barnkonventionen.  

Åtgärder för att tydliggöra yrkespaketens roll på introduktions-
program ger unga större möjligheter att förberedas för yrken och 
kan ge en alternativ väg till arbetsmarknaden. Yrkespaket kan leda 
till ett ökat intresse för yrkesutbildning hos elever som inte nått 
behörighet till nationella program, vilket i sin tur kan öka deras 
studiemotivation och möjligheter till egen försörjning.  

En lägsta omfattning för apl inom yrkespaket kan också bidra till 
att skapa motivation hos elever och bättre förståelse/förberedelse 
för yrket. Kontakten med arbetsgivare är viktig både för motivation 
och för möjligheten att senare få en anställning. 

Förslaget att elever som avser att avsluta sin gymnasieutbildning 
i förtid eller som riskerar att inte nå en examen ska erbjudas ett 
avslutande vägledningssamtal bedöms öka kunskaperna om vad som 
kvarstår för att nå målen samt om fortsatta utbildningsvägar och 
arbetsmarknaden. Detta bör leda till att fler ungdomar väljer att 

 
2 1 kap. 10 § skollagen (2010:800). 
3 Förenta nationernas konvention (1989) om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 
2020. 
4 Lagen (2018:1197) om Förena nationernas konvention om barnens rättigheter. Artikel 1–3, 
6, 28 och 29. 
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komplettera en ofullständig gymnasieutbildning. Därmed kan fler 
ungdomar komma längre i sin utbildning och få bättre förutsätt-
ningar att gå vidare till högre studier eller etablera sig på arbets-
marknaden.  

Förslaget att förtydliga lagstiftningen om åldersgränsen för kom-
vux skapar en större förutsägbarhet och rättssäkerhet för sökande 
till komvux. Likaså förväntas förslaget om förtydligande av regler-
ingen om studie- och yrkesvägledning leda till en ökad likvärdighet 
i elevers tillgång till vägledning av god kvalitet.  

Förslaget om att beslut om förlängd undervisning ska fattas inom 
ramen för ett åtgärdsprogram förtydligar uppdraget att denna insats 
också ska samordnas med annat särskilt stöd eleven kan ha. Det 
innebär även att beslutet fattas av rektorn som är närmast eleverna 
och som därmed har bättre förutsättningar än huvudmannen att 
avgöra om åtgärden passar för eleven. Det är viktigt att se till att 
beslut fattas utifrån den enskildes bästa och med möjlighet till 
inflytande från den enskilde, både vad gäller de som är under 18 år 
men och som omfattas av barnkonventionen och de som är äldre. 
Det innebär också en tydlighet i uppföljning och utvärdering av 
insatsen. Bedömningarna som rör behovet av möjligheter att erbjuda 
vissa stödåtgärder på ett mer flexibelt sätt syftar till att förbättra 
elevernas möjligheter att nå utbildningens mål inom ramen för 
gymnasieskolan. 

9.4.1 Särskilt om konsekvenser för elever med 
funktionsnedsättning 

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning vars syfte är att främja, skydda och 
säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter 
för alla personer med funktionsnedsättning.5 Det innebär bl.a. att 
barn med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får till-
gång till en inkluderande utbildning av kvalitet samt att skälig an-
passning erbjuds utifrån personliga behov. Forskning från IFAU har 
visat att insatser för att identifiera och hjälpa ungdomar med sämre 

 
5 Utbildningsdepartementet (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 



SOU 2022:34  Konsekvenser 

377 

förutsättningar att klara skolan kan bidra till att minska gruppen av 
unga som varken arbetar eller studerar.6  

Ungdomar med funktionsnedsättning som erbjuds möjligheten 
att läsa ett yrkespaket på introduktionsprogram kan få en kontakt 
med arbetslivet genom apl, vilket kan stärka förutsättningarna för 
fortsatt anställning. Det kan finnas okunskap och fördomar bland 
arbetsgivare kring vissa funktionsnedsättningar som också kan 
minska med ökade möjligheter till apl och bättre samverkan om 
yrkesutbildning på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan 
inom ramen för lokala programråd. Den inriktning som utredningen 
tar i förslagen för utveckling av yrkespaketen anger att det även 
fortsättningsvis behöver finnas andra former för utbildning på intro-
duktionsprogram, vilket är viktigt för att kunna utforma utbild-
ningen efter elevens förutsättningar och behov.  

Avslutande vägledningssamtal syftar bl.a. till att hitta lämpliga 
vägar till fortsatta studier eller arbetsmarknaden. För unga med 
funktionsnedsättning kan ett sådant samtal, och utvecklingen av mer 
strukturerade övergångsstrategier hos huvudmän, innefatta både 
möjliga vägar till studier som kontakter för stöd efter gymnasie-
skolan. Utöver vägledning till fortsatta studier och arbetslivet kan 
ungdomar som läst i gymnasiesärskolan också behöva stöd i t.ex. 
kontakter med Försäkringskassan och daglig verksamhet enligt lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förslaget om tydliggörande av regleringen om elevers tillgång till 
studie- och yrkesvägledning och bedömningarna som rör behovet av 
möjligheter att erbjuda vissa stödåtgärder på ett mer flexibelt sätt 
kan särskilt gynna elever med funktionsnedsättning. För elever med 
en funktionsnedsättning kan en välfungerande studie- och yrkesväg-
ledning spela en ännu viktigare roll som stöd i att formulera mål för 
framtida studier eller arbete.7 Förslaget om att förlängd undervisning 
ska beslutas inom ramen för ett åtgärdsprogram är än mer viktigt för 
elever med funktionsnedsättning där ett åtgärdsprogram kan vara ett 
stöd där olika insatser samordnas och följs upp strukturerat. 

 
6 Forslund, A. och Liljeberg, L. (2021). Unga som varken arbetar eller studerar. En beskrivning 
av gruppen och effekter av insatser för att möta problemet. IFAU Rapport 2021:12.  
7 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, s. 160 ff. 
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9.5 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
för kommunerna 

Två av de förslag som utredningen presenterar förväntas få ekono-
miska konsekvenser för huvudmän för gymnasie- och gymnasie-
särskolan. Det handlar dels om förslaget om ett utvidgat ansvar för 
samverkan mellan skola och arbetsliv i lokala programråd, dels om 
införande av en skyldighet att under vissa förhållanden ge elever ett 
avslutande vägledningssamtal. I nedanstående avsnitt presenteras 
hur omfattande dessa konsekvenser kan komma att bli. I beräk-
ningen av kostnader för de två åtgärderna har utredningen anlitat 
konsultfirman Kjell Nyman. Utredningen gör i dessa bedömningar 
ingen skillnad mellan offentliga8 och enskilda huvudmän, vilket 
hänger samman med att analyserna och beräkningarna genomförs på 
aggregerad nivå utifrån antagandet om att kostnaderna genomsnitt-
ligt sett blir desamma för de båda kategorierna av huvudmän. De 
kostnader som uppstår kommer dock i högre grad att påverka 
kommuner eftersom en majoritet av gymnasieskolans elever, i syn-
nerhet de som läser introduktionsprogram, läser i en skola med kom-
munal huvudman. Likaså går majoriteten av eleverna i gymnasiesär-
skolan i en skola med kommunal huvudman. Kompensationen för de 
kostnader som uppkommer enligt förslagen kommer att betalas ut till 
kommunerna som därefter, i förekommande fall, för den vidare till 
andra huvudmän utifrån samma grunder för ersättningen som kom-
munen använder när beloppen för sina egna skolor fastställs. 

Förslaget om införande av definition av yrkespaket i skollagen 
samt att minsta omfattning av apl på yrkespaket ska föreskrivas 
bedöms inte leda till ökade kostnader. Förslaget innebär en utökad 
skyldighet för kommunerna att anskaffa platser till eleverna för apl. 
Men eftersom yrkespaket huvudsakligen erbjuds på yrkesintroduk-
tion, där apl redan ska ingå i utbildningen och då alternativet är att 
eleverna genomför utbildningen i skolan, bedömer utredningen att 
förslaget inte ger ökade kostnader för kommunerna. 

Utredningens intention med förslaget om justering av undan-
tagsbestämmelse från åldersgränsen i komvux är inte att tillämp-
ningen ska öka, utan att den ska bli mer likvärdig och rättssäker för 
den sökande. Därmed bedömer utredningen inte att förslaget 
genererar ökade kostnader för kommuner. Det är också så att kom-

 
8 Till offentliga huvudmän räknas förutom kommuner även regioner och gymnasieförbund. 
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munen har kostnader för dessa ungdomar oavsett skolform (gym-
nasieskola eller komvux) samt inom det kommunala aktivitets-
ansvaret. 

Även förslaget om att justera regleringen av elevers tillgång till 
studie- och yrkesvägledning ska, enligt utredningen, ses som ett 
tydliggörande av det nuvarande vägledningsuppdraget för huvud-
män och skolor, inte som ett utökat åtagande i förhållande till detta. 
För de skolor som inte har arbetat i enlighet med gällande lagstift-
ning kan det förtydligade uppdraget innebära ett ökat resursbehov 
för att leva upp till kraven. Utredningen gör dock bedömningen att 
detta inte är något som ska kompenseras för enligt den kommunala 
finansieringsprincipen. 

Förslaget om att förlängd undervisning ska beslutas inom ett 
åtgärdsprogram bedöms inte innebära annat än marginella ekono-
miska eller organisatoriska konsekvenser. Redan i dag rekommen-
derar Skolverket att besluten hanteras i den formen, vilket ligger i 
linje med hur utredningen uppfattar att åtgärden tillämpas i prak-
tiken.  

Utredningen vill också uppmärksamma att bedömningen (5.6.5) 
om att Skolverket bör föreskriva hur elevers utbildning enligt de 
nationella yrkespaketen ska dokumenteras i den individuella studie-
planen respektive i gymnasieintyget, kan underlätta för nödvändig 
utveckling i skolornas administrativa stödsystem. Som påtalats i 
kapitel 5 uttrycker många skolföreträdare en frustration över bristen 
i tillgång till administrativa stödsystem, som möjliggör ett aktivt 
arbete med elevers individuella studieplaner och utfärdande av de 
dokument som elever ska få vid avslutad utbildning på ett intro-
duktionsprogram.   

9.5.1 Kostnader för utvidgat ansvar för lokala programråd 

Utredningens förslag om att samverkan mellan skola och arbetsliv i 
lokala programråd även ska omfatta yrkesutbildning som anordnas 
på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan får ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser framför allt för de skolor som 
själva inte har eller på annat sätt är knutna till några råd. På skolor 
där det sedan tidigare finns etablerade lokala programråd kan den 
föreslagna utvidgningen av uppdraget, enligt utredningens uppfatt-
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ning, genomföras utan att några nya resurser i betydande mängd 
tillförs verksamheten. Karaktären på de samtal som förs förutses 
förbli densamma. De sakfrågor som diskuteras kommer förvisso att 
utvidgas till att även omfatta yrkesutbildning på introduktionspro-
gram och i gymnasiesärskolan, men efter att omställningen genom-
förts kommer det, enligt utredningens bedömning, enbart ha margi-
nell inverkan på verksamhetens omfattning. Utredningen bedömer 
dessutom att liknande kontakter är nödvändiga redan i dag för att 
kunna tillgodose behovet av apl-platser, varför kostnadsökningarna 
bör bli begränsade. 

Antaganden och beräkningar 

Enligt uppgifter som utredningen fått från Skolverket finns det 
21 kommuner i landet som anordnar yrkesintroduktion utan att an-
ordna motsvarande nationellt yrkesprogram, vilket troligen innebär 
att där inte heller finns något lokalt programråd för yrkesområdet.9 
Utöver dessa kommuner finns även 10 huvudmän som bedriver 
yrkesinriktad utbildning på nationella program i gymnasiesärskolan 
utan att ha elever på yrkesprogram i gymnasieskolan. Behovet av nya 
programråd kommer dock troligen inte att vara begränsat till dessa 
huvudmän. Nya behov kan även uppkomma för en del andra huvud-
män, framför allt där de lokala programråden har en inriktning som 
ligger vid sidan om de yrkesutbildningar som bedrivs på introduk-
tionsprogrammen och i gymnasiesärskolan.  

I samband med att kravet på lokala programråd för de nationella 
yrkesprogrammen infördes gjordes inga beräkningar av förväntade 
kostnader. Skyldigheten att samverka i lokala programråd infördes 
tillsammans med övriga förändringar med Gy11, som såväl den då-
varande Gymnasieutredningen som regeringen bedömde skulle leda 
till kraftiga besparingar för kommunerna.10 Huvudmännen kompen-
serades därmed inte för det nya åtagandet. Regleringen av hur pro-
gramråden ska organiseras och verka är dessutom ytterst begränsad. 
Det finns inte heller någon uppdaterad bild av hur arbetet i de lokala 

 
9 Att vi enbart beskriver antalet kommuner som har yrkesintroduktion utan motsvarande 
nationella yrkesprogram beror på att enskilda huvudmän bara får anordna yrkesintroduktion 
om de redan har tillstånd att bedriva utbildning på det nationella yrkesprogrammet. 
10 SOU 2008:27 Framtidsvägen; Prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymna-
sieskolan.  



SOU 2022:34  Konsekvenser 

381 

programråden går till i praktiken. Därmed saknas väsentliga underlag 
för utredningens uppskattning av förväntade kostnader.  

Utredningen har därför bett om underlag från ett antal huvud-
män, såväl offentliga som enskilda, gällande deras uppskattning av 
vad ett utvidgat uppdrag kan generera i form av ökade kostnader. 
Dessa underlag ger utredningen stöd i bedömningen att det nya 
åtagandet inte bör generera några större kostnader där det redan 
finns etablerade lokala programråd, så länge som inte ytterligare 
reglering av rådens arbetssätt eller organisation införs.  

Utifrån detta underlag har utredningen bedömt att det är rimligt 
att tänka sig att omkring 100 nya lokala programråd kan behöva 
inrättas, inklusive de som bör etableras där det i dag inte föreligger 
krav. Den årliga kostnaden för den verksamhet som varje nytt pro-
gramråd har, enligt utredningens antagande, beräknats uppgå till 
50 000 kronor, vilket för 2020 års kostnadsnivå motsvarar ungefär 
8 procent av en årsarbetskraft på heltid eller 140 arbetstimmar per år 
(jämför beräkningarna i avsnittet om avslutande vägledningssamtal). 
Det innefattar enligt gängse praxis endast ersättning för de insatser 
som medarbetare på de berörda skolorna gör.  

Den totala kostnaden för att ge de lokala programråden ett utökat 
uppdrag förväntas därför, med utgångspunkt i 2020 års kostnads-
nivå, uppgå till 5 miljoner kronor. Därutöver behöver, enligt utred-
ningens bedömning, ett lika stort årligt belopp avsättas under två års 
tid för utvecklingskostnader. Dessa medel är inte enbart avsedda för 
de nyinrättade programråden, utan även för andra råd som behöver 
förändra sin verksamhet som en följd av det utvidgade uppdraget. De 
sammanlagda kostnader som förväntas uppstå till följd av förslaget om 
utvidgat ansvar för lokala programråd presentas i tabell 9.1.11    

 
11 I beräkningarna av kostnader för de aktuella åren har utredningen utgått från en inflation 
om 2 procent per år med utgångspunkt i kostnadsläget 2020. 
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Tabell 9.1 Kostnader för de lokala programrådens utvidgade uppdrag, 
miljoner kronor (nominella belopp)  

Läsår Nyinrättade lokala 
programråd 

Utvecklingsmedel  Total kostnad 

2024/25 5,4 5,4 10,8 

2025/26 5,5 5,5 11,0 

2026/27 5,6  5,6 

2027/28 5,7  5,7 

2028/29 5,9  5,9 

Källa: Utredningens beräkningar. 

 
 

Den totala kostnaden under vart och ett av de första två åren efter 
reformens införande beräknas uppgå till omkring 11 miljoner kronor, 
varefter kostnaderna i grova drag halveras under efterföljande år. 

9.5.2 Kostnader för avslutande vägledningssamtal för elever 
i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Skyldigheten att alla elever som lämnar gymnasieskolan utan examen 
respektive gymnasiesärskolan oavsett studieresultat ska erbjudas ett 
avslutande vägledningssamtal får konsekvenser för huvudmännen 
framför allt i form av ökade lönekostnader. De av skolans med-
arbetare som ska genomföra samtalen antas i genomsnitt behöva 
omkring två timmar för planering, genomförande och eventuellt 
efterarbete för den nya uppgiften. Utredningen bedömer att detta 
genomsnitt speglar en variation i tidsåtgång. I vissa fall kommer 
skolan att behöva lägga ner mer arbete för att komma i kontakt med 
eleven eller andra relevanta aktörer, t.ex. tolk eller personer inom det 
kommunala aktivitetsansvaret, i andra fall mindre.  

Den konsult som utredningen anlitat har tagit fram en beräk-
ningsmodell för att uppskatta omfattningen av de kostnadsökningar 
som införandet av avslutande vägledningssamtal förväntas ge upp-
hov till. I följande avsnitt beskrivs de antaganden som ligger till 
grund för de beräkningar som utredningen genomfört med hjälp av 
nämnda modell. 
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Antaganden om antalet elever som omfattas 

För att beräkna hur många elever som kan komma att erbjudas 
avslutande vägledningssamtal har utredningen utgått från den senast 
tillgängliga statistiken om hur stor andel av eleverna på gymnasie-
skolans respektive program som fem år efter studiestarten inte nått 
en examen.12 Dessa uppgifter avser elever som inledde sina gym-
nasiestudier för första gången i år 1 hösten 2016.13 Uppgifterna om-
fattar såväl elever på nationella program som introduktionsprogram, 
med undantag för elever som saknade svenskt personnummer vid 
utbildningens början.  

Utifrån denna kull fastställs på programnivå andelen som fem år 
från studiestarten inte nått en examen. Därefter har två antaganden 
gjorts. För det första har vi antagit att de elever som saknar person-
nummer vid utbildningens början har samma examensfrekvens som 
övriga elever på det aktuella programmet. För det andra har de elever 
som gick i år 1 hösten 2021 programvis antagits ha samma examens-
frekvens som nybörjarna 2016. Dessa båda antaganden har gjorts 
dels för att få fram uppgifter för samtliga gymnasieelever, dels för att 
spegla en elevkull som nu befinner sig i gymnasieskolan och som kan 
komma att omfattas av den nya skyldigheten för rektorer. I de 
genomförda beräkningarna har hänsyn därmed tagits till att antalet 
elever som börjat på gymnasieskolans olika program, som sinsemel-
lan har stora skillnader i examensfrekvens, har förändrats sedan 
2016.14 Detta gäller i synnerhet språkintroduktion, vars elevantal 
minskat kraftigt under de senaste läsåren. Beräkningarna utgår där-
med från värden på programnivå, men uppgifterna som vi redovisar 
har därefter aggregerats till programtypsnivå.  

Tabell 9.2 visar i kolumn 2 hur stor andel av eleverna som fem år 
efter studiestarten lämnat gymnasieskolan utan examen i den kull 
som modellen utgått ifrån (nybörjare hösten 2016). I kolumn 3 visas 
antal elever i år 1 hösten 2021 och i kolumn 4 ungefär hur många av 

 
12 Anledningen till att vi valt att utgå från uppgifter fem år efter studiestarten är att kunna 
spegla resultat bland så många individer som möjligt i en elevkull. Som framgått av kapitel 3 
finns olika skäl till att elever behöver mer än tre år på sig i gymnasieskolan. Det gäller såväl 
elever på nationella program, som t.ex. gör programbyten eller har studieuppehåll, som elever 
som inlett sina studier på introduktionsprogram i syfte att nå behörighet och därefter slutföra 
ett nationellt program.  
13 Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2020/21, 
tabell 3C. 
14 Skolverkets officiella statistik om gymnasieskolans elever läsåret 2021/22, tabell 5B. 



Konsekvenser SOU 2022:34  

384 

dem som förväntas inte nå examen inom fem år, givet att de har 
samma resultat som nybörjarna 2016.  

Tabell 9.2 Statistiskt underlag för beräkning av förväntat antal elever som 
ska erbjudas avslutande vägledningssamtal  

 Andel av nybörjare 
ht 2016 som fem år 
från studiestarten 

inte nått examen (%) 

Antal elever i 
år 1 ht 2021 

Antal av dessa 
som förväntas 
inte nå examen 

inom fem år 

Yrkesprogram 23,8 36 114 8 600 

Högskoleförberedande program 16,215 75 278 12 200 

Introduktionsprogram 80,516 21 85817 17 600 

Totalt gymnasieskolan   38 400 

Gymnasiesärskolan   1 800 

Summa   40 200 

Källa: Skolverket och utredningens beräkningar. 

 
 

Givet att andelen elever som inte når fram till en gymnasieexamen 
förblir oförändrad på de olika programmen kan en uppskattning 
göras av antalet elever som förväntas bli erbjudna ett avslutande väg-
ledningssamtal i den kull som nu går i år 1 (dvs. läsåret 2021/22). 
Totalt sett handlar det om 38 400 elever, varav 17 600 är elever som 
inlett sina studier på introduktionsprogram, 12 200 är elever som 
börjat på ett högskoleförberedande program och resterande 8 600 är 
elever som börjat på ett yrkesprogram. Utöver angivna antal till-
kommer 1 800 elever som läst i gymnasiesärskolan. Uppskattningen 
av antalet elever som ska få ett avslutande vägledningssamtal i gym-
nasiesärskolan bygger på uppgifter om antalet elever i år 1 hösten 
2021.18 Enligt förslaget ska samtliga elever som avslutar sin gym-

 
15 I uppgiften har även resultat bland elever som läst International Baccalaureate (IB) inklu-
derats. Detta gör att andelen skiljer sig marginellt från den officiella statistiken om resultat för 
högskoleförberedande program där IB särredovisas i egna tabeller. Skillnaden uppgår till 
0,1 procent (16,2 i våra beräkningar jämfört med 16,1 procent i Skolverkets tabell 3 C om 
betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2020/21).  
16 Eftersom preparandutbildningen lades ner mellan de två kullar som beräkningsmodellen 
utgår från har resultaten för det introduktionsprogrammet exkluderats. Det gör att andelen 
som presenteras för introduktionsprogrammen i tabell 9.2 skiljer sig från den officiella stati-
stiken om betyg och studieresultat i gymnasieskolan.  
17 Elever som ht 2021 var redovisade på preparandutbildningen i år 1 har exkluderats ur beräk-
ningarna. 
18 Skolverkets officiella statistik om gymnasiesärskolans elever läsåret 2021/22, tabell 3B. 
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nasiesärskoleutbildning, oavsett deras studieresultat, få ett avslu-
tande samtal.  

Sammantaget handlar det i den aktuella elevkullen följaktligen om 
40 200 elever som ska erbjudas ett avslutande vägledningssamtal i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

Antaganden om bemanning  

För att kunna uppskatta kostnader för den bemanning som krävs för 
att elever ska få ett avslutande vägledningssamtal har den konsult som 
utredningen anlitat utgått från faktiska lönenivåer hos tre personal-
kategorier som bedömts vara relevanta för genomförandet. Det hand-
lar om yrkeslärare, lärare i gymnasieskolans allmänna ämnen samt 
studie- och yrkesvägledare.19 Både personal i skolor med offentlig 
huvudman och i skolor med enskild huvudman ingår. Uppgifterna har 
viktats efter antalet individer inom respektive kategori.  

Med en viktad genomsnittlig månadslön (2020) för gymnasie-
lärare i allmänna ämnen, lärare i yrkesämnen och studie- och yrkes-
vägledare på 38 080 kronor20 och ett påslag för sociala avgifter på 
42 procent innebär det att bruttokostnaden för varje samtal i genom-
snitt kommer att uppgå till 770 kronor, uppräknat till 2024 års nivå21. 

Beräkning av kostnader 

De ovan presenterade uppskattningarna baseras, som nämnts, på 
uppgifter om de elever som påbörjade sina studier höstterminen 
2021. En del av dessa kommer att lämna gymnasieskolan och i sam-
band med det erbjudas ett avslutande vägledningssamtal redan efter 
ett år. Andra kan hamna i samma situation efter två, tre, fyra eller 
kanske fem år. Hur kostnaderna för alla samtal med eleverna i en och 
samma årskull kommer att fördela sig mellan åren är därför svårt att 
förutse. En rimlig bedömning är dock att det är förhållandevis få 
elever som överväger att lämna gymnasieskolan redan efter ett eller 
två år. Däremot kan det under det tredje studieåret vara många som 

 
19 Vad gäller den personal som ska hålla avslutande vägledningssamtal i gymnasiesärskolan har 
utredningen utgått från att lönenivåerna följer det viktade genomsnittet för de personal-
kategorier som beräkningarna baseras på. 
20 SCB:s lönestrukturstatistik, Lön efter yrke (4-siffrig SSY-kod). Uppgifterna gäller för 2020. 
21 Prisomräkningen baseras på ett antagande om en inflation på 2 procent per år. 
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inte uppnår sina mål på den tid de förväntat sig och som en följd av 
det lämnar gymnasieskolan utan examen. Andra elever kan av olika 
anledningar stanna kvar i gymnasieskolan ytterligare ett eller två år.  

Utredningen har därför gjort bedömningen att den genomsnitt-
liga tiden från det att eleven börjar i gymnasieskolan till dess att hen 
överväger att avsluta sina studier utan en examen sannolikt uppgår 
till omkring tre år. Beräkningarna bygger därför på motsvarande sätt 
på ett antagande om att kostnaderna genomsnittligt sett uppkom-
mer två till tre år efter det att studierna inletts, när merparten av 
eleverna befinner sig i år 3.  

För den elevkull som befann sig i år 1 hösten 2021 kommer det 
tredje studieåret infalla läsåret 2023/24. Eftersom utredningen föreslår 
att skyldigheten att ge elever ett avslutande vägledningssamtal ska 
tillämpas först det därpå följande läsåret redovisas dock kostnader 
från 2024/25.22 För detta läsår beräknas kostnaderna uppgå till 
31,8 miljoner kronor (41 300 samtal gånger 770 kronor/ samtal).  

För att få fram en bild av hur många elever som kan komma i fråga 
för erbjudandet av avslutande vägledningssamtal i senare elevkullar 
har hänsyn även tagits till SCB:s prognoser över förväntat antal 
ungdomar i 16-årsåldern under de aktuella åren.23 I övrigt har genom-
strömningen på de högskoleförberedande programmen, yrkespro-
grammen respektive introduktionsprogrammen antagits vara oför-
ändrad under prognosperioden och den årliga inflationen antagits 
vara 2 procent i enlighet med Riksbankens mål. Antalet elever som 
ska erbjudas avslutande vägledningssamtal i gymnasiesärskolan har 
slutligen antagits vara konstant. Utredningen har utifrån dessa anta-
ganden tagit fram en prognos för hur totalkostnaden för de avslu-
tande vägledningssamtalen kan komma att förändras under fem efter 
varandra följande läsår (se tabell 9.3 nedan).   

 
22 Tillvägagångssättet beror på att det för närvarande inte finns några uppgifter om de elever 
som kommer att gå i år 1 hösten 2022 och som därmed kommer befinna sig i år 3 2024/25.  
23 Vad gäller framskrivningen har utredningen utgått från ett antagande att så gott som alla 
ungdomar inleder sina gymnasiestudier det år som de fyller 16 år. 
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Antaganden om övriga kostnader 

Eftersom samtalen är tänkta att genomföras som en integrerad del 
av huvudmännens ordinarie verksamhet förutses de i övrigt endast 
ge upphov till begränsade kostnadsökningar. Någon uppskattning av 
kostnader som kan uppkomma utöver ersättning för nedlagt arbete 
har därför inte gjorts. Kostnader för sådan administration som sko-
lan kan behöva utföra för att delge elever skriftlig information 
förväntas ingå i de kostnader som utredningen uppskattat för sam-
talens tidsåtgång.  

Redovisning av beräkningarna för de totala kostnaderna för 
förslaget 

Förväntad totalkostnad för de avslutande vägledningssamtalen 
under de närmast följande läsåren efter införandet presenteras i 
tabell 9.3. 

Tabell 9.3 Förväntad totalkostnad för de avslutande vägledningssamtalen 
läsår 2024/25–2028/29  

Läsår Antal samtal Bruttokostnad/samtal 
(nominellt) 

Totalkostnad miljoner 
kr 

(nominellt) 

2024/25 41 300 770 31,8 

2025/26 41 700 786 32,8 

2026/27 42 400 801 33,9 

2027/28 42 900 817 35,0 

2028/29 44 200 833 36,8 

Källa: Utredningens beräkningar. 

 
 

Sammantaget uppskattas kostnaderna för de avslutande väglednings-
samtalen uppgå till drygt 30 miljoner kronor årligen.  

I beräkningarna för de aktuella åren har hänsyn inte tagits till 
eventuella förändringar i elevers fördelning på gymnasieskolans 
olika program. Sådana kan komma att bli aktuella dels som följd av 
ökat mottagande av nyanlända elever (t.ex. från Ukraina), dels 
genom att elever framöver förväntas läsa yrkesprogram i högre grad 
och högskoleförberedande program i lägre grad. Det sistnämnda 
som en följd av beslut att införa grundläggande högskolebehörighet 
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på yrkesprogram samt en eventuell ny princip för beslut om dimen-
sionering av utbud där arbetsmarknadens behov ska vägas in i högre 
grad än i dag.24 Det är svårt att uppskatta vilka effekter som aktuella 
förändringar kan ge för ungdomars gymnasieresultat. T.ex. kan åt-
gärder som leder till att fler elever läser yrkesprogram stärka deras 
förutsättningar att nå examen. Samtidigt kan en sådan utveckling 
motverkas om förändringar i utbudet efter införande av en ny prin-
cip för dimensionering leder till att fler elever behöver läsa en utbild-
ning som de inte valt i första hand och därmed har lägre motivation 
att fullfölja. 

Antaganden om effekter i form av att fler elever väljer att stanna 
kvar i gymnasieskolan  

Som en följd av införandet av de avslutande vägledningssamtalen be-
dömer utredningen att fler elever som annars skulle ha lämnat gym-
nasieskolan eller gymnasiesärskolan väljer att stanna kvar i utbild-
ningen. Hur stor denna effekt kan tänkas bli och i vilken utsträckning 
den leder till att fler når målen med sin utbildning är svår att förutse. 
Även andra av utredningens förslag, t.ex. förtydliganden kring till-
gången till studie- och yrkesvägledning, kan bidra till att fler ung-
domar väljer att vara kvar längre i gymnasieskolan. Utredningen ser 
inte att det finns skäl för att kommuner kompenseras för sådana effek-
ter eftersom de inte grundar sig på nya åtaganden för kommunerna.  

Antaganden om effekter på elevantalet i komvux 

Utredningen bedömer att skyldigheten att erbjuda elever ett avslu-
tande vägledningssamtal kommer att leda till att elevantalet i kom-
vux ökar. Det är svårt att med säkerhet uppskatta hur stor denna 
ökning blir. Med utgångspunkt i de uppgifter om ungdomars över-
gång till komvux som vi presenterar i kapitel 6 och bilaga 4 har vi 
gjort följande antaganden för att uppskatta hur stor ökningen kan 

 
24 Införandet av den nya principen för dimensionering av utbud är dock avhängigt att riksdagen 
fattar beslut i enlighet med regeringens proposition 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial 
utbildning för bättre kompetensförsörjning. 
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komma att bli. Uppgifterna speglar ungdomar som ingick i avgångs-
kullen 2015/16 eller som var jämngamla med denna avgångskull.25 

För det första har vi utgått från att ungdomars övergång ser olika 
ut beroende på om de läst i år 3 på ett nationellt program eller inte. 
Utifrån underlaget har vi därför undersökt hur stor andel av dessa 
ungdomar som läste i komvux året efter att deras jämngamla tog 
examen. För de ungdomar som läst år 1 eller 2 på nationellt program 
eller som endast läst introduktionsprogram har vi i stället utgått från 
andelen som läste i komvux två år efter att deras jämngamla tog examen. 

Vi har därefter antagit att som en följd av införandet av de 
avslutande vägledningssamtalen kommer andelen som går över till 
komvux att öka med 5 procent i var och en av dessa grupper. För 
ungdomar som läst introduktionsprogram förväntas övergången 
även öka till sfi i samma utsträckning.26 En ökning om 5 procent 
skulle enligt dessa beräkningar leda till att cirka 400–500 fler ungdo-
mar om året väljer att gå över till komvux (inkl. sfi) som en följd av 
att de fått ett avslutande vägledningssamtal.  

Slutligen har vi antagit att elever som läst i år 3 på ett nationellt 
program i gymnasieskolan kommer att studera på 50 procent av 
heltid i komvux, medan övriga ungdomar kommer att läsa 100 pro-
cent. Med utgångspunkt i Skolverkets statistik om kostnader för en 
helårsstuderande i komvux 2020 har vi därefter kunnat beräkna en 
kostnad för det ökade elevantalet. Sammantaget uppskattar utred-
ningen att kostnaden till följd av ett ökat elevantal i komvux upp-
räknat till 2024 års kostnadsnivå kan uppgå till omkring 18 miljoner 
kronor årligen.27   

Utöver de kostnader som kan uppstå som följd av ett ökat antal 
elever i komvux finns det risk för viss undanträngningseffekt för 
övriga elevgrupper i skolformen om inte kommunerna har möjlighet 
att dimensionera för ett ökat mottagande. Likaså kan fler elever i 
komvux ställa krav på att kommuner upphandlar fler platser hos 
privata utförare. Det är dock upp till varje kommun att, bortsett från 

 
25 Grupperingen av ungdomar efter deras studieresultat i gymnasieskolan följer här samma 
indelning som i avsnitt 6.2.3 och bilaga 4. Utredningen har i denna del inte gjort några anta-
ganden om hur omfattande ökningen av övergången från gymnasiesärskolan kan tänkas bli. 
Detta eftersom det saknas underlag om faktisk övergång bland elever som läst i den skol-
formen. 
26 Sfi är en del av komvux, men eftersom statistiken särredovisar uppgifter om elever i sfi 
återger vi de förväntade elevökningarna separat. 
27 Uppskattningen bygger på att populationen 2024 är lika stor som den elevkull som beräk-
ningarna utgår från, dvs. avgångselever 2015/16 och deras jämngamla. Inflationen och därmed 
kostnadsökningarna antas uppgå till 2 procent per år.  
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sådan utbildning som elever har rätt till, fatta beslut om mottagande 
i komvux av de ytterligare ungdomar som kan tänkas tillkomma till 
följd av det avslutande vägledningssamtalet. Om fler ungdomar läser 
i komvux minskar samtidigt kommunernas kostnader för det kom-
munala aktivitetsansvaret och möjligen också försörjningsstöd.  

Utredningen bedömer att kommunerna inte behöver kompenseras 
ytterligare för de kostnader som förväntas uppstå till följd av ett ökat 
elevantal. Detta inte minst eftersom ersättning redan utgått i samband 
av införandet av rättigheten till behörighetsgivande studier.28 

Antaganden om effekter för det kommunala aktivitetsansvaret 

Utredningen bedömer att de åtgärder som föreslås på sikt kan leda till 
ett minskat behov av insatser inom ramen för det kommunala akti-
vitetsansvaret. En intention med införandet av de avslutande vägled-
ningssamtalen är att kommunernas aktivitetsansvar ska underlättas. 
När fler ungdomar till följd av samtalen väljer att fortsätta sin utbild-
ning antingen i gymnasieskolan eller i komvux minskar också in-
flödet till aktivitetsansvaret. Hur stor denna effekt kan komma att 
bli är svårt att uppskatta. Aktivitetsansvaret kan också vara en del av 
ett avslutande vägledningssamtal. Vår bedömning är att en tidig 
kontakt kan minska övergången till aktivitetsansvaret, men också att 
det är mer kostnadseffektivt än uppsökande verksamhet efter att 
eleven slutat gymnasieskolan. Utredningen bedömer samtidigt att 
den övre åldersgränsen för aktivitetsansvaret behöver ses över. Där-
för finner utredningen inte att det i nuläget finns skäl att förvänta 
besparingar inom detta område.  

9.5.3 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Kommuner sköter lokala angelägenheter av allmänt intresse på den  
kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta  
finns i lag.29 På samma grund sköter kommunerna även de övriga 
angelägenheter som bestäms i lag. En inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen bör inte gå utöver den som är nödvändig med hänsyn 

 
28 Prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning i komvux, s. 37–39.  
29 1 kap. 2 § kommunallagen (2017:725). 
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till de ändamål som har föranlett den.30 Bestämmelserna ger uttryck 
för en proportionalitetsprincip.  

Förslaget om programrådens uppdrag innebär ett utvidgat ansvar 
för befintliga lokala programråd och krav på utveckling av nya lokala 
programråd där sådana saknas i dag. Utredningen bedömer samtidigt 
det utvidgade ansvaret inte bör utgöra en större inverkan på den 
kommunala självstyrelsen eftersom kommuner redan i dag behöver 
ha upparbetade kontakter med lokala arbetsgivare i anordnandet av 
apl för elever på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan.  

Förslaget om ett avslutande vägledningssamtal innebär att kom-
munerna får nya obligatoriska uppgifter som inte finns i dag och kan 
därför i viss mån anses begränsa den kommunala självstyrelsen. För-
slaget om justerad undantagsbestämmelse gällande åldersgränsen för 
komvux kan leda till att kommuner som tillämpar nuvarande bestäm-
melse antingen restriktivt eller frikostigt kan behöva ändra sin praxis. 

Förslaget om att justera bestämmelsen om elevers tillgång till 
studie- och yrkesvägledningen syftar till att höja kvaliteten på arbe-
tet med studie- och yrkesvägledningen genom att i bestämmelserna 
tydliggöra flera betydelsefulla delar som redan i dag ryms inom upp-
draget. Detta kan i sin tur förbättra likvärdigheten och möjligheterna 
för elever att nå målen för utbildningen. Det förtydligade uppdraget 
innebär att arbetet med studie- och yrkesvägledning i högre 
utsträckning regleras och kan innebära att vissa kommuner behöver 
förändra sina rutiner och arbetssätt. Även förslaget om förlängd 
undervisning kan leda till förändrade rutiner och arbetssätt, då an-
svaret för beslut förs över från huvudman till rektor och doku-
menteras inom ramen för åtgärdsprogram. I praktiken har dock 
många huvudmän redan i dag delegerat beslutet till rektor och för 
dem blir förändringen mindre. Många huvudmän har redan i dag 
också valt att besluta förlängd undervisning i åtgärdsprogram. 

Utredningen bedömer sammantaget att inskränkningen i den kom-
munala självstyrelsen till följd av de åtgärder som föreslås är liten och 
proportionerlig mot syftet.  

 
30 14 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen. 
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9.6 Konsekvenser för enskilda huvudmän  

Som nämnts ovan bedömer utredningen att de tillkommande krav 
som utredningen föreslår ger samma konsekvenser för enskilda som 
för offentliga huvudmän.  

Enskilda kan inte vara huvudmän för komvux, men utredningen 
vill betona att det är av samma vikt att huvudmän för fristående 
gymnasieskolor etablerar samarbete med komvux för att underlätta 
ungdomars övergångar dit.  

9.7 Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
för staten 

I följande avsnitt redovisas de konsekvenser som utredningen identi-
fierar kommer att uppstå för staten med anledning av förslag och 
bedömningar i betänkandet.  

Utöver de konsekvenser för skolmyndigheterna som beskrivs 
nedan bedömer utredningen att förslagens genomförande bör under-
lättas genom att antalet utbildningsplatser på landets studie- och yrkes-
vägledarutbildningar utökas. Detta för att i högre grad möta sök-
trycket till dessa utbildningar och behovet av kompetens i landets 
skolor. Enligt Universitetskanslersämbetets statistik är det omkring 
tre förstahandssökande till varje utbildningsplats på studie- och yrkes-
vägledarutbildningarna. Exempelvis fanns det inför höstterminen 
2021 1 165 behöriga förstahandssökande, varav 366 antogs.31 Beho-
vet att utöka antalet utbildningsplatser har tidigare beskrivits av bl.a. 
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning.32    

 
31 Enligt uppgifter som Universitetskanslersämbetet bistått utredningen med. 
32 SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, s. 333 ff. 
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9.7.1 Konsekvenser för Skolverket 

Utredningen lägger följande bedömningar, uppdrag eller uppgifter 
till Skolverket. 

• Tillsammans med de nationella programråden tydliggöra hur de 
nationella yrkespaketen kan användas på introduktionsprogram 
(5.6.1). 

• Som del av ett bredare stöd gällande introduktionsprogrammen 
på nytt implementera möjligheten att erbjuda yrkespaket (5.6.3).  

• Ta fram föreskrifter om minsta omfattning av apl (5.6.4). 

• Ta fram föreskrifter om dokumentation i individuella studieplaner 
och revidera föreskrift om gymnasieintyg. Utveckla statistik om 
resultat och etablering efter slutfört nationellt yrkespaket samt 
sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Utvärdera följder av före-
slagna åtgärder för användningen av nationella yrkespaket på intro-
duktionsprogram (5.6.5). 

• Följa upp arbetet i de lokala programråden (5.6.6). 

• Erbjuda stöd för genomförande av de avslutande väglednings-
samtalen samt följa upp utfall av införandet (6.6.1). 

• Se över läroplaner för gymnasieskola och komvux avseende rikt-
linjer för samverkan vid nästa revidering samt ta fram stöd för 
underlättande av övergångar (6.6.2). 

• Erbjuda stöd till kommuner i tillämpningen av undantags-
bestämmelsen från åldersgränsen i komvux samt följa upp till-
lämpningen (6.6.3). 

• Se över relevanta kompetensutvecklingsinsatser och stöd i syfte 
att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i kom-
vux (6.6.4). 

• Se över hur huvudmän och rektorer kan ges stöd i att kartlägga 
elevers behov av studie- och yrkesvägledning samt hur studie- 
och yrkesvägledning kan inkluderas i det systematiska kvalitets-
arbetet. (7.3.1). 
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• Genomföra en kartläggning av de stödåtgärder som erbjuds i 
gymnasieskolan och se över förutsättningar för en regelbunden 
uppföljning (7.3.2). 

• Tydliggöra möjligheterna för elever att kunna läsa i komvux sam-
tidigt som de är inskrivna i gymnasieskolan (7.3.5.). 

Utredningen bedömer att samtliga dessa uppgifter har en tydlig kopp-
ling till myndighetens instruktionsenliga verksamhet. Bedömning-
arna kan medföra att Skolverket beslutar om att ta fram nya stöd-
material eller uppdatera befintliga material, om det bedöms nödvän-
digt. En analys av ett sådant behov får anses ingå i myndighetens 
åtagande enligt instruktionen, se förordning (2015:1047) med in-
struktion för Statens skolverk. Eventuella kostnader i denna del 
bedöms därför rymmas inom myndighetens ramanslag.  

9.7.2 Konsekvenser för övriga skolmyndigheter  

Skolväsendets överklagandenämnd 

Utredningen föreslår förtydliganden i skolförfattningarna när det 
gäller behörighet till komvux avseende ålderskravet. Frågor som rör 
mottagande och behörighet till komvux, enligt 20 kapitlet skollagen, 
fattas i samma beslut. Dessa beslut hanteras således i ett samlat ärende 
hos Skolväsendet överklagandenämnd. Enligt uppgift från Skolväsen-
dets överklagandenämnd uppgår antalet ärenden som överklagas till 
omkring 20–30 per år och det är högst ovanligt att grunden för beslu-
tet utgörs av att sökanden inte uppfyller ålderskravet. Utredningens 
förslag innebär att en möjlighet att göra undantag från ålderskravet 
till komvux förs över från förordning till lag (dvs. om en individuell 
bedömning visar att det föreligger särskilda skäl att göra undantag 
från de villkor som krävs för behörighet). Genom detta kommer ett 
beslut om behörighet som baseras på denna bedömning bli möjliga 
att överklaga enligt 28 kap. skollagen. Utredningens förslag kan där-
med innebära en ökning av de ärenden som varje år överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd som rör frågor om behörighet. 
Ökningen bedöms dock vara högst marginell och bör rymmas inom 
befintliga anslag till nämnden.33 

 
33 Enligt uppgifter som Skolväsendets överklagandenämnd bistått utredningen med. 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

De kostnader som tillkommer för SPSM vad gäller t.ex. att bistå 
Skolverket i översynen av befintliga kompetensutvecklingsmaterial 
gällande stöd i komvux bedöms vara marginella och föreslås hanteras 
genom omprioriteringar inom ramen för SPSM:s nuvarande verk-
samhet. 

Skolinspektionen 

Förslagen innebär att det tillkommer områden i skollagen som om-
fattas av Skolinspektionens tillsynsansvar. Utredningen ser också att 
Skolinspektionen med fördel skulle kunna genomföra kvalitets-
granskningar inom följande områden: 

• tillämpningen av individuella studieplaner på introduktionspro-
gram, 

• om den justerade bestämmelsen som möjliggör undantag från 
åldersgränsen vid antagning till komvux leder till en mer likvärdig 
tillämpning, 

• om den justerade bestämmelsen om elevers tillgång till studie- 
och yrkesvägledning leder till ökad kvalitet och likvärdighet, samt 

• tillämpningen av gymnasieförordningens stödbestämmelser.  

Bedömningen är dock att förslagen inte innebär att myndighetens 
arbetsinsatser utökas i någon betydande omfattning. Eventuella ökade 
kostnader bör därmed rymmas inom myndighetens befintliga ram-
anslag. 

9.8 Konsekvenser för folkhögskolan 

Utredningen bedömer att utbildning i folkhögskolan är en viktig 
alternativ väg för unga vuxna som vill skaffa sig en utbildning mot-
svarande gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Genom att ung-
domar i samband med de avslutande vägledningssamtalen delges 
information om möjligheten att läsa i folkhögskola bedömer utred-
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ningen en viss ökning av antalet unga som söker sig vidare till denna 
utbildningsform.  

Utifrån de uppgifter som utredningen presenterat i kapitel 6 och 
bilaga 4 vad gäller tidigare övergångar till folkhögskola skulle en 
ökning om 5 procent innebära färre än 100 tillkommande ungdomar 
årligen. Enligt uppgifter som SCB bistått utredningen med uppgick 
kostnaden per helårsdeltagare i folkhögskolans allmänna kurs 2020 i 
genomsnitt till 107 955 kronor.34 En ökning om 100 tillkommande 
helårsdeltagare innebär därmed en ökad kostnad om nästan 12 mil-
joner kronor i 2024 års kostnadsnivå. Det saknas underlag för att 
uppskatta en möjlig ökning i övergången mellan gymnasiesärskolan 
och folkhögskolan. Utredningen bedömer att även en sådan ökning 
kan förväntas. Folkhögskolan har dock ingen skyldighet att ta emot 
dessa ungdomar. Regeringen har under senare tid också tillfört 
medel för att utöka antalet utbildningsplatser inom folkbildningen. 
Utredningen bedömer att det inte finns anledning att tillföra ytter-
ligare medel för ett relativt begränsat tillskott av fler deltagare. 

9.9 Konsekvenser för små företag 

Utredningens förslag syftar till att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, vilket i sin tur kan stärka gymnasieskolans 
bidrag till kompetensförsörjningen. En förbättrad kompensförsörj-
ning kommer att gynna alla arbetsgivare men kan få större betydelse 
för små företag då dessa har mindre möjligheter och högre trösklar i 
form av risker och kostnader om de ska göra egna investeringar i 
utbildning. 

Det utvidgade ansvaret för lokala programråd kan innebära ut-
maningar för små företag att delta. Samtidigt bedömer utredningen 
att små företag kan dra nytta av möjligheten att genom de lokala 
programråden föra fram sina behov av kompetens inom ramen för 
t.ex. utformningen av lokala yrkespaket.  

Förslaget om avslutande vägledningssamtal kan innebära att stora 
företag (enskilda huvudmän för gymnasieskola och gymnasiesär-

 
34 Beräkningen av kostnad per helårsdeltagare i folkhögskolans allmänna kurs utgår från upp-
gifter i Folkbildningsrådet (2021). Folkhögskolans ekonomi 2020, s. 19, samt Folkbildnings-
rådet (2021). Folkbildningens betydelse för samhället 2020. Folkbildningsrådets samlade bedöm-
ning, s. 85. Antalet helårsdeltagare har beräknats genom att ta antalet deltagarveckor för all-
män kurs delat med 35. 



SOU 2022:34  Konsekvenser 

397 

skola) kan nå vissa stordriftsfördelar i relation till mindre företag/ 
huvudmän. Sådana eventuella konsekvenser förväntas dock inte vara 
av en sådan omfattning att de kan leda till påverkan på små företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

9.10 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig 
service i olika delar av landet  

De åtgärder som utredningen föreslår förväntas leda till positiva 
effekter för kompetensförsörjningen genom att fler unga når målen 
med sin gymnasieutbildning. Gymnasieskolans bidrag till kompe-
tensförsörjning och ökad sysselsättning kan också stärkas genom att 
fler elever som saknar behörighet till nationella program erbjuds 
möjligheten att läsa yrkespaket som är förankrade med branscher 
och/eller den lokala arbetsmarknaden.  

9.11 Konsekvenser för jämställdheten 

Syftet med jämställdhetspolitiken är att ge lika rättigheter och möj-
ligheter för kvinnor och män, respektive flickor och pojkar, att forma 
samhället och sina egna liv. Jämställd utbildning innebär att kvinnor 
och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor 
gällande utbildning, studieval och personlig utveckling. Utredningen 
bedömer att förslagen kan leda till positiva effekter för jämställdheten 
i samhället.  

Under de senaste åren har skillnaden mellan pojkars och flickors 
grundskoleresultat minskat något. Fortfarande är det dock en något 
större andel pojkar som inte når behörighet till nationella program 
och därmed inleder sin gymnasieutbildning på ett introduktions-
program. Syftet med utredningens förslag som rör yrkespaketen är 
att fler elever på introduktionsprogram ska ges möjlighet till ett 
tydligt alternativt mål med sin utbildning och rustas med kompetens 
som arbetsmarknaden efterfrågar. Utredningen bedömer att detta är 
ett viktigt bidrag i arbetet för jämställd utbildning.  

Kvinnor når examen i gymnasieskolan i högre grad än män. Bland 
de ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan examen är det van-
ligare bland kvinnor än bland män att komplettera sin utbildning i 
komvux eller folkhögskola. Utredningen bedömer att införandet av 
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ett avslutande vägledningssamtal kan bidra till att utjämna dessa 
skillnader mellan könen. 

Det finns begränsad kunskap om skillnader mellan mäns och 
kvinnors sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Utredningen be-
dömer att framställning av statistik inom detta område är ett viktigt 
bidrag till framtida analyser av könsskillnader i utfall av utbildning 
efter gymnasiesärskolan.  

Likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning av god kvalitet 
kan leda till att fler elever får en bredare kunskap om utbildnings-
systemet och därmed bättre förutsättningar att göra välgrundade val 
av utbildning. Får eleverna kunskap om kopplingen mellan skolans 
ämnen och ett yrke kan de lättare se hur studierna kan leda till att de 
når sina mål, vilket kan bidra till att öka elevernas motivation. Gym-
nasieskolans utbildningar, i synnerhet yrkesprogrammen, präglas av 
en stark könsuppdelning. Flera av de yrkesprogram som har stor andel 
i etablerad ställning efter gymnasieskolan domineras av män. Genom 
att elever tidigt får möjlighet att utveckla sin valkompetens ökar för-
utsättningarna att de gör val som utgår från egna förmågor och intres-
sen snarare än normstyrda bilder av manliga och kvinnliga yrken. 

9.12 Konsekvenser för integrationen 
och arbetet mot segregation 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En god 
utbildning minskar riskerna för utanförskap och förbättrar möj-
ligheterna till integration. En prioriterad fråga är att förbättra nyan-
ländas förutsättningar att etablera sig och bli delaktiga i arbets- och 
samhällslivet.  

Målet för regeringens politik mot segregation är minskad segre-
gation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda 
livschanser för alla.35 I regeringens långsiktiga strategi för att minska 
och motverka segregation anges följande prioriterade områden: 
boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle 
samt brottslighet. Inom utbildningsområdet inriktas arbetet mot 
skolsegregation och att sambandet mellan elevernas socioekono-
miska bakgrund och kunskapsresultat ska minska. Skolsegregatio-

 
35 Prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114. 
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nen har en negativ påverkan på likvärdigheten och riskerar försämra 
skolväsendets förmåga att kompensera för elevernas skilda förut-
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket drabbar elever 
med mindre gynnsam bakgrund hårdast. Skolan ska ge alla möjlighet 
att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål oavsett bakgrund. Slutförd grundskole- och 
gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för indi-
videns framtidsutsikter. Den inriktning som utredningen ger ut-
tryck för i kapitel 5, vad gäller införande av ett alternativt mål till 
examen för vissa elever på introduktionsprogram, kan bidra till att 
fler unga ges möjlighet att läsa en utbildning som leder till arbete och 
egen försörjning. 

Utredningens förslag har som övergripande syfte att leda till att 
fler unga når målen med sin utbildning, vilket stärker förutsätt-
ningarna för högre studier och etablering på arbetsmarknaden och 
därmed möjligheten att försörja sig själv. Detta bidrar till att fler får 
bättre levnadsvillkor och kan påverka sin livssituation. Därmed kan 
den socioekonomiska segregationen i samhället minska. De åtgärder 
som utredningen föreslår för att utveckla användningen av yrkes-
paket på gymnasieskolans introduktionsprogram kan även särskilt 
gynna elever med kort tid i svensk skola. Utredningens studie visar 
att behovet att kunna erbjuda yrkesutbildning till nyanlända elever 
har varit en viktig faktor bakom att skolor valt att tillämpa yrkes-
paket på introduktionsprogram. Genom att fler får möjligheten att 
läsa ett yrkespaket ökar förutsättningarna att komma i arbete och på 
sikt känna motivation att bygga på sin utbildning i komvux.  

Förslaget om avslutande vägledningssamtal syftar till att ge alla 
ungdomar vägledning i vilka fortsatta utbildningsvägar och etabler-
ingsmöjligheter som finns på arbetsmarknaden efter gymnasie-
skolan. Även förslaget om att förtydliga lagstiftningen om studie- 
och yrkesvägledningen syftar till att öka barn och ungas kunskaper 
om utbildningssystemet, arbetslivet och samhället. Förbättrad infor-
mation om fortsatta utbildningsvägar och vilka framtidsutsikter som 
en slutförd gymnasieutbildning kan ge är särskilt betydelsefullt för 
ungdomar och vuxna med kort tid i det svenska utbildningssystemet 
och med begränsad kännedom om arbetsmarknaden och de kom-
petenskrav som finns.  
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Utredningen bedömer att förslagen kan bidra i arbetet med att 
bryta segregationen, skapa lika rättigheter och möjligheter för alla 
oavsett bakgrund samt öka möjligheten till goda livschanser för alla.  

9.13 Konsekvenser för brottsligheten 
och det brottsförebyggande arbetet 

Att minska brottsligheten och öka tryggheten är ett överordnat mål 
för regeringen och rättsväsendet. Enligt Brottsförebyggande rådets 
rapport Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kri-
minell utveckling lyfts flera riskfaktorer som kan leda till krimina-
litet, t.ex. arbetslöshet, psykisk ohälsa och oavslutad skolgång. 
Andra riskfaktorer i skolan är dålig anknytning till skolan och dålig 
skolmiljö. De skyddsfaktorer som lyfts fram är bl.a. att eleven är 
motiverad till att lära sig och genom detta lyckas i sitt skolarbete 
samt att detta sker i ett positivt skolklimat.36 

Det finns stora möjligheter att förebygga brott, t.ex. genom 
utbildning. Svensk och internationell forskning visar att det gene-
rellt sett finns positiva samband mellan utbildning och sysselsätt-
ning, samt att utbildning minskar risken för att en individ begår 
brott. Studier som har gjorts efter att de yrkesinriktade gymnasie-
programmen förlängdes från två till tre år på 1990-talet har visat 
positivt resultat gällande individers risk att dömas för brott på kort 
och lång sikt. Det finns därmed stöd för att skolgången i sig minskar 
benägenheten eller möjligheterna att begå brott.37 Ökad sysselsätt-
ning bland ungdomar kan medföra minskad brottslighet och mins-
kad nyrekrytering till kriminalitet. 

Skolan har således en central roll för att ge alla barn och unga goda 
framtidsutsikter och är en viktig del i det brottsförebyggande arbe-
tet. Insatser som leder till att elever ges bättre förutsättningar för 
framtiden genom att fler väljer att fortsätta sin gymnasieutbildning 
och i förlängningen når målen med sin gymnasieutbildning kan där-
med ha ett positivt utfall för individen. Utredningens förslag om 
avslutande vägledningssamtal syftar till att fler elever motiveras till 
att välja att fortsätta sin gymnasieutbildning inom ramen för gym-

 
36 BRÅ (2009). Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling – en 
kunskapsinventering.  
37 Grönqvist, H. et al. (2015). Utbildning och brottslighet – vad hände när man förlängde yrkes-
utbildningarna på gymnasiet? IFAU Rapport 2015:11. 
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nasieskolan eller att komplettera en gymnasieutbildning genom 
övergång till komvux. 

Flera av utredningens förslag syftar även till att ge ungdomar större 
möjligheter att förberedas för yrkeslivet genom att tydliggöra fler 
vägar till arbetsmarknaden såsom stärkt rätt till studie- och yrkesväg-
ledning och utveckling av yrkespaket. Dessa förslag kan bidra till en 
förbättrad matchning mellan ungdomars val av utbildning och efter-
frågan på arbetsmarknaden vilket i sin tur ger ökade möjligheter till 
egen försörjning för fler ungdomar. Utredningens förslag kan där-
med potentiellt leda till minskad brottslighet.  

9.14 Övriga konsekvenser 

Utredningen lämnar inga förslag som innebär att hantering av per-
sonuppgifter införs på något helt nytt område. Utredningens förslag 
innebär inte att några känsliga personuppgifter ska hanteras och kan 
inte heller i övrigt anses ha några konsekvenser för den personliga 
integriteten. Därmed bedömer vi att det inte finns anledning att analy-
sera hur förslagen förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning.38  

Utredningen bedömer att förslagen i betänkandet i övrigt inte 
medför sådana konsekvenser som är av betydelse för någon av de 
övriga områden som framgår av 15 § kommittéförordningen. Vidare 
bedöms inte förslagen få några konsekvenser för överensstämmelse 
med EU-rätten och andra internationella åtaganden eller miljön. 

9.15 Finansiering 

De av utredningens förslag som beräknas generera kostnader är det 
utvidgade ansvaret för lokala programråd samt införandet av avslu-
tande vägledningssamtal. Av tabell 9.4 framgår en summering av 
dessa kostnader. 

 
38 Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 per 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 Dataskyddsförord-
ningen. 
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Tabell 9.4 Sammanställning av kostnader till följd av utredningens 
förslag (miljoner kronor)  

 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 

Utvidgat ansvar för 
lokala programråd 10,8 11,0 5,6 5,7 5,9 

Avslutande 
vägledningssamtal 31,8 32,8 33,9 35,0 36,8 

Totalt 42,6 43,8 39,5 40,7 42,7 

Källa: Utredningens beräkningar. 

 
 

Sammantaget omfattar kostnadsökningarna 42,6 miljoner kronor 
per år i 2024 års kostnadsnivå. Eftersom medel för utveckling av 
befintliga lokala programråd endast tillförs för de två första åren 
minskar kostnaderna därefter.  

Utredningen ska föreslå finansiering gällande kostnadsökningar 
och har därför granskat de anslag som finns gällande riktade stats-
bidrag till skolväsendet. Det finns inget statsbidrag som utredningen 
bedömer skulle kunna ersättas av de generella medel en implemen-
tering av utredningsförslagen skulle medföra.  

Det finns en inbyggd problematik i att en utredning ska föreslå 
finansiering för förslagens kostnader, då det finns en risk att olika 
utredningar använder samma finansieringsposter som därmed dub-
belräknas. Med detta sagt har utredningen undersökt användningen 
av befintliga riktade statsbidrag för att se var utrymme finns att 
finansiera kostnadsökningar i det generella statsbidraget som en 
följd av förslagens implementering. Utredningen föreslår att finan-
siering av de åtgärder som leder till ökade kostnader för skolans 
huvudmän, ska ske genom att anslagen till statsbidraget för fortbild-
ning av lärare, rektorer och viss annan personal minskas.  

Gällande de uppgifter som åläggs Skolverket bedöms dessa kunna 
finansieras inom myndighetens befintliga ram. 



 

403 

10 Författningskommentar  

10.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

2 kap. 

29 § 

Elever i alla skolformer utom förskola och förskoleklassen ska ha tillgång 
till studie- och yrkesvägledning. Det ska finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov inför val av fortsatt utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbild-
ning ska ha tillgång till sådan vägledning. 

Arbetet med studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas på individ-, 
grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. 
Studie- och yrkesvägledningen ska vara en del av skolans systematiska kva-
litetsarbete. 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser om tillgången till vägledning för 
elever i skolväsendet med undantag för förskolan och förskole-
klassen. 

I första stycket görs ändring som innebär ett förtydligande av ele-
vernas tillgång till vägledning. Det råder en viss osäkerhet i fråga om 
vad eleverna ska ha tillgång till och vilken skyldighet som åligger 
huvudmännen och skolorna. Genom ändringen förtydligas att ele-
ver, i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen, ska ha 
tillgång till studie- och yrkesvägledning samt att det ska finnas tillgång 
till personal med sådan kompetens att elevernas behov inför val av 
fortsatt utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Organisa-
tionen av tillgången till studie- och yrkesvägledningskompetens är 
även fortsättningsvis en lokal fråga.  

Andra stycket är nytt. I stycket införs bestämmelser som anger att 
arbetet med studie- och yrkesvägledning ska bedrivas på individ, 
grupp och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig 
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skolpersonal. Det framgår även att studie- och yrkesvägledningen 
ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Att arbetet ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå 
innebär ett tydliggörande av att de vägledande insatserna ska bestå 
såväl av individuell vägledning, som ges individuellt eller i grupp, 
som skolans mer övergripande arbete med att förbereda eleverna för 
ett kommande arbetsliv och för att kunna hantera de studie- och 
yrkesval som uppkommer under elevens skolgång. Vägledningssamtal, 
undervisning och information utgör delar av den studie- och yrkes-
vägledning som ska stödja elevens val av studier och yrke. Utöver 
vägledande samtal kan det t.ex. handla om praktiska arbetslivserfaren-
heter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildnings-
information och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.  

Skrivningen att arbetet ska bedrivas i samverkan med lärare och 
annan skolpersonal avser att betona att studie- och yrkesvägled-
ningen är ett gemensamt uppdrag för hela skolan. Utöver studie- och 
yrkesvägledare eller annan behörig personal som anställts för studie- 
och yrkesvägledning, har lärare och annan skolpersonal ett delat 
ansvar för att eleverna ska få möjlighet att utveckla kompetens att 
kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. Studie- och yrkesväg-
ledningen bör t.ex. vara en kontinuerlig och integrerad del av ele-
vernas undervisning där lärare kan ta stöd av studie- och yrkesväg-
ledare. 

Att det tillförs en skrivning om att studie- och yrkesvägledningen 
ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete som ska bedri-
vas enligt 4 kapitlet skollagen avser att förtydliga att ett sådant upp-
drag åligger skolan då det i dag funnits viss osäkerhet om detta.  

Tilläggen innebär inte en ändring i sak utan är avsett att förtydliga 
hur arbetet med studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas för att 
intentionerna med regleringen ska uppnås på ett likvärdigt sätt. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.1.   
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15 kap 

1 § 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser (2–20 a §§), 
– bestämmelser om betyg (21–29 §§), 
– bestämmelser om gymnasieskola med offentlig huvudman (30–32 §§), 
– bestämmelser om fristående gymnasieskola (33 och 34 §§), och  
– bestämmelser om Rh-anpassad utbildning (35–40 §§). 

Paragrafen anger kapitlets innehåll. En justering har gjorts med anled-
ning av att antalet paragrafer har utökats. 

Avslutande vägledningssamtal 

20 a § 

Ett avslutande vägledningssamtal ska erbjudas en elev som avser att avsluta sin 
gymnasieutbildning i förtid eller inför att eleven slutför sin utbildning på ett 

– nationellt program utan att erhålla en gymnasieexamen eller 
– introduktionsprogram utan att övergå till ett nationellt program. 
Elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid samtal enligt första 

stycket. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

ytterligare föreskrifter om avslutande vägledningssamtal. 
 
Paragrafen är ny. 

Genom bestämmelsen införs en skyldighet för huvudmän att se 
till att vissa elever ska erbjudas ett avslutande vägledningssamtal. 

I bestämmelsen anges att alla elever som avser att avsluta sin gym-
nasieutbildning i förtid ska erbjudas ett avslutande vägledningssam-
tal. Även elever som slutför sin utbildning på ett nationellt program 
utan att nå en gymnasieexamen eller introduktionsprogram utan att 
övergå till ett nationellt program ska erbjudas ett avslutande väg-
ledningssamtal innan de avslutar sin utbildning. Denna rätt utgör ett 
komplement till den studie- och yrkesvägledning som eleverna har 
rätt till i enlighet med 2 kap. 29 § skollagen och ersätter inte andra 
insatser inom studie – och yrkesvägledning som eleven kan ha behov 
av under utbildningen. Ett samtal behöver inte hållas om eleven inte 
önskar delta eller om skolan efter upprepade kontaktförsök inte har 
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kunnat nå eleven. I de fall skolan inte har kunnat genomföra ett 
avslutande vägledningssamtal bör information om vad som återstår 
för att uppnå en examen samt kontaktuppgifter till det kommunala 
aktivitetsansvaret skickas hem till eleven.  

Minsta innehåll i den information som eleven ska få del av vid det 
avslutande vägledningssamtalet ska framgå av en ny bestämmelse i 
gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 4 b §.  

Av andra stycket framgår att vårdnadshavare ska erbjudas att del-
ta. Om eleven inte hunnit fylla 18 år är det lämpligt att vårdnads-
havare involveras.  

Bemyndigandet i tredje stycket ger möjlighet för regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer att få meddela ytterligare 
föreskrifter om avslutande vägledningssamtal. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.1. 

17 kap 

Sammanhållen yrkesutbildning 

4 a § 

Kurser som är relevanta för ett yrkesområde kan kombineras till en sam-
manhållen yrkesutbildning som erbjuds på introduktionsprogram. En del av 
utbildningen i en sammanhållen yrkesutbildning ska genomföras som arbets-
förlagt lärande.  

Utbildningen kan utformas som en nationell sammanhållen yrkesutbild-
ning eller vara utformad av en huvudman. 
 
Paragrafen är ny. 

Bestämmelsen reglerar sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkes-
paket, på introduktionsprogram.  

I första stycket anges att kurser som är relevanta för ett yrkes-
område kan kombineras till en sammanhållen yrkesutbildning.  

I andra stycket anges att utbildningen kan utformas som en natio-
nellt sammanhållen yrkesutbildning (nationella yrkespaket) eller vara 
utformad av huvudmannen (lokala/regionala yrkespaket). Av upplys-
ningsbestämmelsen i 4 b följer att staten beslutar om sammansätt-
ningen av de nationella sammanhållna yrkesutbildningarna. Före-
varande bestämmelse tydliggör att även en huvudman kan besluta om 
att utforma en sammanhållen yrkesutbildning.  
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Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.4. 

4 b § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet i samman-
hållna yrkesutbildningar och om undantag från kravet på arbetsplatsförlagt 
lärande. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka sammanhållna 
yrkesutbildningar som ska vara nationella och vilket innehåll dessa ska ha. 

 
Paragrafen är ny. 

Bestämmelsen innehåller dels ett bemyndigande, dels en upplys-
ningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer kan meddela kompletterande bestämmelser om 
sammanhållna yrkesutbildningar. 

Hur stor omfattningen ska vara av den del av en sammanhållen 
yrkesutbildning som enligt 4 a§ första stycket ska genomföras på en 
arbetsplats regleras inte i lagen. I stället finns ett bemyndigande i före-
varande paragrafs första stycke där det framgår att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet. Bemyndigan-
det öppnar också en möjlighet att föreskriva om undantag i särskilda 
situationer från kravet på att en del av utbildningen i en sammanhållen 
yrkesutbildning ska vara arbetsplatsförlagd. Det kan t.ex. handla om 
att planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhanda-
hållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat 
råda över.  

I andra stycket finns en upplysningsbestämmelse om att reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela 
föreskrifter om vilka sammanhållna yrkesutbildningar som ska vara 
nationella och vilket innehåll dessa ska ha. Exempel på när en sam-
manhållen yrkesutbildning bör vara nationell är när det behöver säker-
ställas att utbildningens innehåll avser att ge kunskaper som motsvarar 
kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Innehållet 
i en sammanhållen yrkesutbildning som inte är nationell beslutas av 
den huvudman som ska anordna utbildningen. Exempel på när en 
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sådan sammanhållen yrkesutbildning kan vara aktuell är när det finns 
lokala eller regionala kompetensbehov att fylla. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.4. 

18 kap 

1 § 

– allmänna bestämmelser (2–20 a §§), 
– bestämmelser om betyg (21–26 a §§), 
– bestämmelser om gymnasiesärskola med offentlig huvudman (27–33 §§), 
och 
– bestämmelser om fristående gymnasiesärskola (34–37 §§. 

Paragrafen anger kapitlets innehåll. En justering har gjorts med anled-
ning av att antalet paragrafer har utökats. 

Avslutande vägledningssamtal 

20 a § 

Ett avslutande vägledningssamtal ska erbjudas en elev som avser att avsluta 
sin gymnasiesärskoleutbildning i förtid eller inför att eleven slutför sin utbild-
ning i gymnasiesärskolan.  

Elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid samtal enligt första 
stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
ytterligare föreskrifter om avslutande vägledningssamtal. 

 
Paragrafen är ny. 

Genom bestämmelsen införs en skyldighet för huvudmän se till 
att alla elever i gymnasiesärskolan ska erbjudas ett avslutande vägled-
ningssamtal. 

I bestämmelsen anges att alla elever som avslutar sin gymnasie-
särskoleutbildning ska erbjudas ett avslutande vägledningssamtal. 
Inom gymnasiesärskolan saknas krav på examen motsvarande ett 
nationellt program i gymnasieskolan, varför det kan vara mindre tyd-
ligt om eleven nått målet med sin utbildning. Alla elever ska ges 
rätten till ett avslutande vägledningssamtal för att underlätta över-
gången till fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning efter 
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att de avslutar sin utbildning i gymnasiesärskolan. Denna rätt utgör 
ett komplement till den studie- och yrkesvägledning som eleverna 
har rätt till i enlighet med 2 kap. 29 § skollagen och ersätter inte 
andra insatser inom studie – och yrkesvägledning som eleven kan ha 
behov av under utbildningen. Ett samtal behöver inte hållas om ele-
ven inte önskar delta eller om skolan efter upprepade kontaktförsök 
inte har kunnat nå eleven. I de fall skolan inte har kunnat genomföra 
ett avslutande vägledningssamtal bör information om vad som åter-
står för att uppnå en examen samt kontaktuppgifter till det kom-
munala aktivitetsansvaret skickas hem till eleven.  

Minsta innehåll i den information eleven ska få del av vid det 
avslutande vägledningssamtalet ska framgå av en ny bestämmelse i 
gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 4 b §.  

Av andra stycket framgår att vårdnadshavare ska erbjudas att del-
ta. Om eleven inte hunnit fylla 18 år är det lämpligt att vårdnads-
havare involveras. 

Bemyndigandet i tredje stycket ger möjlighet för regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer att få meddela ytterligare 
föreskrifter om avslutande vägledningssamtal. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.1. 

20 kap. 

11 § 

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med 
andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Rätt att delta har också den som är yngre än vad som framgår av första 

stycket om han eller hon efter en individuell bedömning anses ha särskilda skäl 
och uppfyller övriga villkor. 
 
Paragrafen beskriver villkoren för att ha rätt att delta i utbildning på 
grundläggande nivå i komvux och när den inträder.  

Andra stycket är nytt och anger att även den som är yngre än vad 
som framgår av första stycket har rätt att delta i utbildning på 
grundläggande nivå om han eller hon efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl.  
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Andra stycket motsvarar i huvudsak behörighetsbestämmelsen i 
3 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förord-
ningsbestämmelsen medger behörighet för elever som inte uppfyller 
ålderskravet till kommunal vuxenutbildning, om det med ”hänsyn till 
den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl”. Det har 
funnits en osäkerhet hur bestämmelsen ska tolkas, främst med 
hänsyn till begreppet ”personliga förhållanden”, som inte är vanligt 
förekommande i skolförfattningar. Formuleringen har utelämnats i 
denna lag för att göra bestämmelsen tydligare och justering har 
gjorts enligt lydelsen ovan. Tillägget innebär inte en utvidgning av 
tillämpningsområdet, utan är avsett att förtydliga när det är ända-
målsenligt att yngre sökanden bedöms behöriga till komvux. Be-
stämmelsen, som utgör en undantagsbestämmelse, ska gälla för de 
situationer där sökanden efter en ”individuell bedömning anses ha 
särskilda skäl”. Dessa särskilda skäl ska vara knutna till den enskilda 
personen. Det kan t.ex. handla om ungdomar som redan bildat familj 
eller på annat sätt lever ett vuxet liv eller för unga vuxna som anlänt 
sent till Sverige och ska påbörja sin utbildning. Utöver dessa två 
exempel kan det finnas skäl kopplade till en ung vuxens person som 
starkt talar för att personen har bättre förutsättningar att nå målen 
med sin utbildning i komvux. Det kan handla om situationer när en 
ung vuxen bedöms sakna förutsättningar att uppnå behörighet till 
nationellt program eller utifrån andra omständigheter i det enskilda 
fallet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.3. 

11 a § 

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i särskild utbildning på 
grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller 
hon fyller 20 år, om han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till 

att ge, och 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
Rätt att delta har också den som är yngre än vad som framgår av första 

stycket om han eller hon efter en individuell bedömning anses ha särskilda skäl 
och uppfyller övriga villkor. 

Av 29 kap. 8 § följer att det som sägs i denna lag om personer med 
utvecklingsstörning också ska gälla för vissa andra vuxna. 
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Paragrafen beskriver villkoren för att ha rätt att delta i särskild ut-
bildning på grundläggande nivå i komvux och när den inträder.  

Andra stycket är nytt och anger att även den som är yngre än vad 
som framgår av första stycket har rätt att delta i särskild utbildning 
på grundläggande nivå i komvux om han eller hon efter en individuell 
bedömning anses ha särskilda skäl. Stycket motsvarar det som införs 
i 11 §, se kommentaren till den paragrafen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.3. 

20 § 

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med 
andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och 
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 
Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, 

men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 
likvärdig utbildning eller om han eller hon efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl och uppfyller övriga behörighetsvillkor 
 
Paragrafen beskriver villkoren för att en person ska anses behörig att 
delta i utbildning på gymnasial nivå i komvux och när den inträder.  

Andra stycket ändras på så sätt att det läggs till ytterligare en möj-
lighet att anses behörighet för den som är yngre än vad som anges i 
första stycket. Även han eller hon som efter en individuell bedömning 
anses ha särskilda skäl är behörig om även övriga behörighetsvillkor är 
uppfyllda.  

Tillägget i andra stycket motsvarar i huvudsak behörighetsbestäm-
melsen 3 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
Förordningsbestämmelsen ger behörighet till kommunal vuxen-
utbildning, om det med ”hänsyn till den sökandes personliga förhål-
landen finns särskilda skäl”. Det har funnits en osäkerhet över hur den 
tidigare bestämmelsen ska tolkas, främst med hänsyn till begreppet 
”personliga förhållanden”, som inte är vanligt förekommande i skol-
författningar. Formuleringen har utelämnats i denna lag för att göra 
bestämmelsen tydligare och justering har gjorts enligt lydelsen ovan. 
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Tillägget innebär inte en utvidgning av tillämpningsområdet, utan är 
avsedd att förtydliga när det är och ändamålsenligt att yngre sökanden 
bedöms behöriga till komvux. Bestämmelsen, som utgör en undan-
tagsbestämmelse, ska gälla för de situationer där sökanden efter en 
”individuell bedömning anses ha särskilda skäl”. Dessa särskilda skäl 
ska vara knutna till den enskilda personen. Det kan t.ex. handla om 
ungdomar som redan bildat familj eller på annat sätt lever ett vuxet 
liv eller för unga vuxna som anlänt sent till Sverige och ska påbörja 
utbildning på gymnasial nivå. Utöver dessa två exempel kan det 
finnas skäl kopplade till en ung vuxens person som starkt talar för 
att personen har bättre förutsättningar att nå målen med sin utbild-
ning i komvux. Det kan handla om situationer när en ung vuxen 
bedöms sakna förutsättningar att uppnå behörighet till nationellt 
program eller utifrån andra omständigheter i det enskilda fallet. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.3. 

20 a §  

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i särskild utbildning 
på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon 
fyller 20 år, om han eller hon 

1. är bosatt i landet, 
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och 
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 
Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, 

men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning 
eller om han eller hon efter en individuell bedömning anses ha särskilda skäl 
och uppfyller övriga behörighetsvillkor. 

Av 29 kap. 8 § följer att det som sägs i denna lag om personer med utveck-
lingsstörning också ska gälla för vissa andra vuxna. 

 
Paragrafen beskriver villkoren för att en person ska anses behörig att 
delta i särskild utbildning på gymnasial nivå i komvux och när den 
inträder.  

Andra stycket ändras på så sätt att det läggs till ytterligare en möj-
lighet att anses behörighet för den som är yngre än vad som anges i 
första stycket. Även han eller hon som efter en individuell bedöm-
ning anses ha särskilda skäl ska anses behörig om även övriga behö-
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righetsvillkor är uppfyllda. Ändringen motsvarar den ändring som 
görs i 20 §, se kommentaren till den paragrafen. 

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.3. 

20 b § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om behörig-
hetsvillkor.  
 
Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten för regeringen 
att meddela föreskrifter om behörighet.  

Paragrafens första stycke tas bort som en konsekvens av att bestäm-
melsen om behörighet, som medger tidigare inträdande i komvux, i 
3 kap. 2 § i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning förs över i 
lag.  

Hittillsvarande andra stycke blir paragrafens första stycke. 
Paragrafen behandlas i avsnitt 6.6.3
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Kommittédirektiv 2021:23 

Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 

Beslut vid regeringssammanträde den 8 april 2021 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kom-
munal vuxenutbildning (komvux). Möjligheterna till enklare över-
gångar mellan gymnasieskola och komvux behöver utredas. Även andra 
åtgärder för att få fler unga att nå målen med en utbildning i gym-
nasieskolan behöver övervägas. Åtgärderna ska syfta till att förbättra 
ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera 
vidare. 

Utredaren ska bl.a. 

• analysera och vid behov föreslå hur övergången till komvux kan
underlättas för elever som inte fullföljer sitt introduktionspro-
gram eller annan utbildning i gymnasieskolan,

• analysera hur yrkespaketen används inom introduktionsprogram-
men och, om så bedöms lämpligt, föreslå hur användningen av
yrkespaketen inom ett eller flera introduktionsprogram kan ut-
vecklas för att skapa utbildningar av hög kvalitet och med hög
relevans för arbetsmarknaden,

• överväga och vid behov föreslå andra åtgärder för att fler ska nå
målen med en utbildning i gymnasieskolan, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.
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Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. 

Många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha nått målen 

Många elever avslutar sina studier i gymnasieskolan utan att i alla 
delar nå målen med sin utbildning. Det gäller t.ex. elever på ett natio-
nellt program som inte uppnår kraven för en gymnasieexamen eller 
elever på introduktionsprogram som avsett att söka ett nationellt 
program men som inte får sin behörighet i tid. För ungdomar som 
lämnar gymnasieskolan utan en examen finns en andra chans till att 
fullfölja en gymnasieutbildning genom studier inom komvux. De kan 
även uppnå en motsvarande kvalifikation genom studier vid en folk-
högskola. Men trots att det formellt sett finns goda möjligheter att 
komplettera en ofullständig gymnasieutbildning är det alltför många 
ungdomar som inte fullföljer sina studier. 

Ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan att ha slutfört eller 
nått målen med sin utbildning har ofta svårt att etablera sig på arbets-
marknaden. Elever från gymnasieskolans introduktionsprogram har 
t.ex. en betydligt lägre sysselsättningsgrad än elever med en gym-
nasieexamen. Även hos ungdomar som har slutfört gymnasieskolans 
nationella program med studiebevis, dvs. utan att uppfylla kraven för 
examen, eller som har avbrutit studierna i förtid, är sysselsätt-
ningsgraden betydligt lägre än hos ungdomar med en gymnasieexa-
men. Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola skriver i sitt slutbetänkande Gemensamt ansvar – en 
modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(SOU 2020:33) att tidig arbetslöshet ökar risken för återkommande 
arbetslöshet och sämre inkomster senare i livet. Inte minst har den 
första tiden efter gymnasieskolan stor betydelse. Ungdomar som 
blir arbetslösa direkt efter utbildningen fortsätter att vara arbetslösa 
i betydligt större utsträckning än andra under de följande tio åren. 

Den pågående pandemin har lett till en snabbt ökande arbetslös-
het. Detta riskerar att ytterligare försämra möjligheten till arbete för 
unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 uttalat att alla 
barn, unga och vuxna ska ges förutsättningar att pröva och utveckla 
sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential oberoende av 
sociala och ekonomiska förhållanden, ålder, könstillhörighet och funk-
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tionsnedsättning (prop. 2020/21:1, utg.omr. 16). Vidare innebär reger-
ingens jämställdhetspolitiska delmål om jämställd utbildning att kvin-
nor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och vill-
kor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 
Trots målen finns skillnader mellan olika grupper bland ungdomar 
vad gäller sysselsättning efter gymnasieskolan. Enligt statistik från 
Statens skolverk har ungdomar som är födda utomlands och ung-
domar med föräldrar som endast har en förgymnasial utbildning en 
jämförelsevis låg sysselsättningsgrad efter gymnasieskolan. Vidare 
har män i genomsnitt en något högre sysselsättningsgrad än kvinnor. 
Myndigheten för delaktighet visar i sin uppföljning av funktions-
hinderspolitiken (2019) att även unga med funktionsnedsättning är 
överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. 

Viktiga utgångspunkter 

En viktig utgångspunkt i uppdraget är att det inte ska föreslås åtgär-
der som har en negativ påverkan på genomströmningen i gymnasie-
skolan genom att ansvaret för ungdomars utbildning förskjuts till 
komvux. En ytterligare utgångspunkt är att förslagen ska vara kost-
nadseffektiva. Utredaren ska se till att de författningsförslag som 
lämnas inordnas i gällande regelverks systematik och ges en så enkel 
och tydlig utformning som möjligt. 

Utredaren ska överväga och vid behov ange hur de åtgärder som 
föreslås kan utvärderas och hur möjligheten att utvärdera påverkas 
av hur förslagen genomförs, exempelvis genom stegvist införande. 
Detta gäller särskilt vid förslag om större åtgärder. Uppdraget tar 
sikte på gymnasieskolan och komvux. Om utredaren finner att de 
åtgärder som föreslås även kan vara lämpliga för gymnasiesärskolan 
är utredaren oförhindrad att lämna förslag även för denna skolform.   



Bilaga 1 SOU 2022:34  

432 

Uppdraget att utreda övergångar från gymnasieskola  
till kommunal vuxenutbildning 

Övergången mellan utbildningar – en risk för studieavbrott 

Vid övergångar mellan olika delar i utbildningssystemet finns en risk 
att ungdomar väljer att sluta utbilda sig trots att de har behov av fort-
satt utbildning. Till exempel har ungdomar ofta uppehåll i sin utbild-
ning i samband med övergången från språkintroduktion till vuxen-
utbildning. Endast var fjärde elev som inte uppnår kraven för en 
examen men är nära att göra det övergår till komvux inom 18 måna-
der. Av 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att kommunerna 
aktivt ska verka för att unga som inte har en gymnasieexamen moti-
veras att påbörja eller återuppta en utbildning. Detta kallas för det 
kommunala aktivitetsansvaret. Men detta kommunala aktivitets-
ansvar har fokus på de ungdomar som redan har lämnat utbildnings-
systemet och omfattar bara dem som inte har fyllt 20 år. För unga 
som är 20 år eller äldre och varken arbetar eller studerar finns inte 
ett lika långtgående ansvar, vilket innebär att behov av fortsatt ut-
bildning uppmärksammas först i samband med deras kontakter med 
Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. 

Behörighetskrav till komvux kan behöva ses över 

Åldersgränser och behörighetskrav kan påverka ungdomars möjlig-
heter att nå målen med sin gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är 
öppen för ungdomar som påbörjar sin gymnasieutbildning under 
tiden fram till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 
20 år (15 kap. 5 § skollagen). Behörig att delta i kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå är, med vissa undan-
tag, en vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år den vuxne 
fyller 20 år (20 kap. 11 och 20 §§ skollagen). Behörig är också den 
som är yngre än 20 år men har slutfört utbildning på ett nationellt 
program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller 
övriga behörighetsvillkor (20 kap. 20 § skollagen). En person som är 
yngre än 20 år kan också enligt 3 kap. 2 § förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning anses vara behörig om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden. Enligt den av 
regeringen förordnade samordnaren för unga som varken arbetar 
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eller studerar tolkas undantaget mer strängt i en del kommuner än 
andra. Samordnaren menar att undantaget möjligen kan användas 
mer än vad som sker i dag (Vårt gemensamma ansvar – för unga som 
varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11). Även OECD påpekar 
att Sverige bör analysera möjligheten till mer flexibla åldersgränser 
och behörighetskrav i syfte att fler ska få en gymnasieexamen 
(OECD, Vocational Education and Training in Sweden, 2019). Vid 
en analys av åldersgränserna och behörighetskraven är det viktigt att 
ta hänsyn till att det i gymnasieskolan finns viss reglering och vissa 
inslag i utbildningen som helt saknas i komvux. Ett exempel är att 
det för elever i gymnasieskolan ska finnas elevhälsa. I komvux får elev-
hälsa finnas men det är ingen skyldighet för huvudmän att anordna 
sådan (2 kap. 25 och 26 §§ skollagen). Ett annat exempel är att elever 
i gymnasieskolan som riskerar att inte nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation 
kan få särskilt stöd (3 kap. 6–12 §§). Reglering om särskilt stöd sak-
nas helt i komvux.  

Elever som inte når målen med sin utbildning  
är ofta i behov av vägledning 

Elever i gymnasieskolan som lämnar skolan i förtid eller riskerar att 
inte nå målen för sin utbildning, behöver ofta tidig och kontinuerlig 
information och motiverande insatser. Erfarenheter från det kom-
munala aktivitetsansvaret visar att många ungdomar som inte uppnår 
kraven för en gymnasieexamen och i stället får ett studiebevis efter 
avslutad utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, ofta 
saknar kunskap om att de inte har nått målen för sin gymnasieutbild-
ning och vad som återstår för att nå examen. Samma erfarenheter har 
även uppmärksammats av handläggare som möter unga inom Arbets-
förmedlingen. Kvalitativ studie- och yrkesvägledning kan underlätta 
övergångar mellan skolformer, bl.a. genom att felval undviks och 
genom att utbildningen bättre anpassas efter den studerandes behov. 
Detta är inte minst viktigt för nyanlända elever, som ofta har be-
gränsade kunskaper om det svenska utbildningssystemet och arbets-
marknaden. Studie- och yrkesvägledning kan därmed även förbättra 
genomströmningen i vuxenutbildningen och stärka förutsättning-
arna för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Både Utred-
ningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (SOU 2019:4) 
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och Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar 
(SOU 2018:11) har lämnat förslag på hur studie- och yrkesvägled-
ningen kan utvecklas. För rektorer finns även ett utvecklingsbehov 
när det gäller att se till att det finns strukturer och rutiner för över-
gångar som är anpassade till behovet för nyanlända elever på språk-
introduktion (Skolinspektionen, Fortsatta utbildningsvägar efter språk-
introduktion, 2019). 

Ytterligare åtgärder för att underlätta övergångar mellan 
gymnasieskola och vuxenutbildning kan behövas 

Att nå målen med sin gymnasieutbildning förbättrar ungas möjlig-
heter till arbete och vidare studier påtagligt. I syfte att fler ungdomar 
ska påbörja och fullfölja en utbildning i gymnasieskolan har en rad 
ändringar gjorts i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039). 
Ändringarna handlar till stor del om ett ökat fokus på helheten i 
elevens utbildning och tydligare krav på innehållet i och huvud-
mannens styrning av introduktionsprogrammen (En gymnasieut-
bildning för alla, prop. 2017/18:183). Sedan 2018 kan elever som 
utan avbrott övergår från ett introduktionsprogram till komvux få 
den högre bidragsnivån inom studiemedlen. Centrala studiestöds-
nämndens (CSN) uppföljning visar dock att det högre bidragets 
rekryterande effekt sannolikt är begränsad när det gäller de eleverna 
(CSN, Det högre bidraget till studerande från introduktionspro-
gram, 2020). Vidare finns andra gymnasieelever som sannolikt skulle 
ha större möjligheter att slutföra sina studier om de fortsatte i kom-
vux. Det gäller t.ex. många elever som är nära examen men som av 
olika skäl inte fullföljer ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Pandemin har förändrat förutsättningarna för att bedriva ordin-
arie undervisning i gymnasieskolan. Detta riskerar i värsta fall att 
leda till att färre elever slutför och når målen med sin gymnasieut-
bildning. Åtgärder med motsatt verkan är därför än mer angelägna 
i dag än tidigare. Det kan behövas ytterligare åtgärder som under-
lättar övergångar mellan gymnasieskola och vuxenutbildning. Genom 
att underlätta övergångar mellan skolformerna kan fler ungdomar 
slutföra och uppnå målen med sin gymnasieutbildning i komvux. 

Utredaren ska därför 
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• analysera och vid behov föreslå hur övergången till komvux kan 
underlättas för elever som inte når målen med sitt introduktions-
program eller annan utbildning i gymnasieskolan, 

• överväga om åldersgränser eller andra behörighetskrav i komvux 
bör ändras i syfte att skapa mer flexibla övergångar mellan introduk-
tionsprogram och komvux och vid behov lämna förslag på sådana 
ändringar, 

• om förslag lämnas om ändrade åldersgränser i komvux, analysera 
hur förslagen påverkar unga elevers rättigheter och tillgång till 
bl.a. elevhälsa och stödåtgärder och vid behov lämna förslag som 
stärker unga elevers rättigheter och tillgång till sådana insatser, 

• särskilt utreda och vid behov föreslå hur elever som är nära att få 
en examen men som saknar en eller ett fåtal av gymnasiekurserna 
kan ges bättre förutsättningar att direkt efter avslutad gymnasie-
utbildning studera vidare i komvux, 

• överväga om vissa elever kan få bättre förutsättningar att nå målen 
med utbildningen inom ramen för gymnasieskolan, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda hur fler elever kan fullfölja  
sin utbildning inom gymnasieskolan 

Riksdagens tillkännagivande om tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå 

Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att låta 
utreda inrättandet av en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå som 
en del av det ordinarie utbildningssystemet (bet. 2018/19:UbU11 
punkt 5, rskr. 2018/19:171). Syftet med en sådan tvåårig yrkesskola 
är enligt tillkännagivandet att erbjuda elever som i dag inte kommer 
in på gymnasieskolans nationella program en första väg in i ett yrke 
eller en brygga till fördjupning och vidare studier. Utbildningen ska 
vara en tydlig del av det ordinarie utbildningssystemet och utformas 
i nära samverkan med näringslivet och innehålla omfattande arbets-
platsförlagt lärande. Uppdraget att utreda hur fler elever kan fullfölja 
sin utbildning inom gymnasieskolan bör ha sin utgångspunkt i riks-
dagens tillkännagivande. 
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Påbyggbara yrkespaket kan vara ett alternativ till gymnasieprogram 

Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram sammanhållna 
yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket. De kan användas inom gymnasie-
skolans introduktionsprogram och komvux och kan fungera som på-
byggbara utbildningar som stegvis kan leda till examen. Yrkespaketen 
består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de 
kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer. Inom introduktions-
programmen kan yrkespaketen kombineras med grundskoleämnen 
eller andra gymnasiala kurser utifrån individens behov och mål. Ut-
bildningen kan därför variera i längd beroende på arbetslivets krav 
och individens förutsättningar och behov. 

I sin granskning av svensk yrkesutbildning (Vocational Educa-
tion and Training in Sweden, 2019) pekar OECD på användningen 
av yrkespaket inom introduktionsprogrammen som ett första steg 
mot ett arbete eller yrkesexamen för elever som inte är behöriga till 
de nationella programmen. Men, poängterar OECD, det är viktigt 
att yrkespaketen är väl integrerade i utbildningssystemet så att eleverna 
erbjuds både praktiskt genomförbara och attraktiva möjligheter att 
bygga vidare på sin utbildning mot en yrkesexamen. 

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola skriver i sitt betänkande (SOU 2020:33) att det be-
höver utvecklas nya, mer strukturerade och arbetsmarknadsrele-
vanta yrkesutbildningar för elever som inte är behöriga till nationella 
program. Dessa utbildningar bör i sitt grundupplägg ha ett mindre 
inslag av allmänteoretiskt innehåll än de nationella yrkesprogram-
men. De bör dock samtidigt vara fullt påbyggbara upp till en yrkes-
examen och till grundläggande behörighet till högre utbildning, allt 
utifrån elevernas behov och förutsättningar. 

I gymnasieskolan används yrkespaket inom introduktionspro-
grammen. Det kan dock även finnas andra elever i gymnasieskolan 
som skulle gynnas av att läsa yrkespaket. Detta kan t.ex. gälla elever 
inom yrkesprogram som riskerar att inte uppnå kraven för en 
yrkesexamen. Det skulle för dessa elever kunna vara ett bättre alter-
nativ att få med sig intyg på ett genomfört yrkespaket än enbart ett 
studiebevis från gymnasieskolan. 

Utredaren ska därför 

• analysera hur yrkespaketen används inom introduktionsprogram-
men och, om så bedöms lämpligt, föreslå hur användningen av 
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yrkespaketen inom ett eller flera introduktionsprogram kan ut-
vecklas för att skapa utbildningar av hög kvalitet och med hög 
relevans för arbetsmarknaden, 

• överväga och vid behov föreslå andra åtgärder för att fler ska nå 
målen med sin utbildning i gymnasieskolan, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska göra kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskriv-
ningar av sina förslag enligt kommittéförordningen (1998:1474) med 
särskilt beaktande av förslagens konsekvenser för kommunernas 
kostnader. Utredaren ska i förekommande fall lämna finansierings-
förslag. Förslagen ska analyseras utifrån det nationella jämställd-
hetspolitiska målet där ett delmål är jämställd utbildning. Utredaren 
ska vidare redovisa konsekvenserna av förslagen utifrån FN:s kon-
vention om barnets rättigheter (barnkonventionen), FN:s konven-
tion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
principen om ickediskriminering. I 14 kap. 3 § regeringsformen an-
ges att en inskränkning av den kommunala självstyrelsen inte bör gå 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Det inne-
bär att en proportionalitetsprövning ska göras under lagstiftnings-
processen. Om något av förslagen påverkar det kommunala själv-
styret ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda av-
vägningar som lett fram till förslagen särskilt redovisas. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska inhämta synpunkter från relevanta aktörer på lokal, 
regional och nationell nivå, t.ex. Statens skolverk, Statens Skolinspek-
tion, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och orga-
nisationer som företräder ungdomar. Utredaren bör också föra dialog 
med Sveriges Kommuner och Regioner. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. 
 

(Utbildningsdepartementet)
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Kommittédirektiv 2022:4 

Tilläggsdirektiv till  
utredningen Fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning (U 2021:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 10 februari 2022 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 8 april 2021 kommittédirektiv om att fler 
unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (dir. 2021:23). Upp-
draget skulle redovisas senast den 1 mars 2022.  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 1 juni 2022.  

(Utbildningsdepartementet)
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Studie om yrkespaket 

Utredningen lät under hösten 2021 konsultfirman Vilna AB genom-
föra en studie för att undersöka tillämpningen av yrkespaket på intro-
duktionsprogram, synen på utbildningarnas ändamålsenlighet samt 
utvecklingsmöjligheter för den fortsatta användningen. De huvud-
sakliga resultaten av denna studie återges i kapitel 5. Här nedan följer 
en kort beskrivning av studiens genomförande. Sist följer de över-
gripande frågor som användes under intervjuerna. 

Studiens genomförande 

Studien bygger på intervjuer med företrädare för 14 gymnasieskolor, 
åtta arbetsgivare och fem elever. Totalt har Vilna intervjuat 29 per-
soner inom ramen för studien. Företrädarna för skolorna är antingen 
rektorer, biträdande rektorer med ansvar för introduktionsprogram, 
samordnande lärare för yrkesintroduktion eller studie- och yrkes-
vägledare. Företrädarna för arbetsgivarna är alla ledare med inblick i 
arbetsplatsens mottagande av elever för apl/praktik. 

Intervjuerna genomfördes under oktober och november 2021, 
antingen via Teams eller telefon. Till grund för intervjuerna låg inter-
vjuguider som strukturerade samtalen och säkerställde att de genom-
fördes på ett likvärdigt sätt. Samtidigt gav guiderna utrymme att 
anpassa frågorna till varje enskild intervjupersons erfarenheter. Inter-
vjuerna med skolorna varade cirka 1 timme, med arbetsgivarna cirka 
40 minuter och med eleverna cirka 15 minuter. Vid intervjuerna togs 
anteckningar som grund för analysen i studien.  
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Skolorna i studien 

Skolorna valdes ut strategiskt med syfte att inkludera gymnasie-
skolor med olika förutsättningar. Tanken var att det skulle bidra till 
att få en så allsidig belysning av yrkespaketen som möjligt. Urvalet 
baserades på uppgifter hämtade från dels Skolenhetsregistret, dels 
den enkät som ligger till grund för Skolverkets rapport Yrkespaket i 
gymnasieskolan.1 Ett kriterium för skolenheterna att komma med i 
urvalet var att de enligt Skolenhetsregistret anordnar yrkesintroduk-
tion och att de i Skolverkets enkät rapporterat att de antingen erbju-
der eller inte erbjuder yrkespaket. Från dessa valdes sedan 24 skol-
enheter ut och kontaktades per mejl.  

I urvalet av skolorna eftersträvades en variation vad gäller huvud-
mannaskap, i vilken del av landet som skolan ligger i och vilken typ 
av kommun som skolan är lokaliserad enligt SKR:s kommungrupps-
indelning. Både skolor som erbjuder yrkespaket och skolor som inte 
erbjuder yrkespaket valdes ut.  

Totalt 14 skolor valde att delta i studien. Skolorna som ingår i 
studien fördelar sig enligt följande: 

• Nio kommunala och fem fristående skolenheter. 

• Elva av skolorna erbjuder minst ett yrkespaket. Tio av dessa erbju-
der nationella yrkespaket och sju erbjuder lokala yrkespaket. Sex 
erbjuder både nationella och lokala yrkespaket. Tre av skolorna i 
studien erbjuder inte yrkespaket överhuvudtaget.  

• Sju av skolorna i studien ligger i Götaland, fem i Svealand och två 
i Norrland.  

• Fyra av skolorna ligger i storstäder och storstadsnära kommuner, 
sex i större städer och kommuner nära större stad och fyra i 
mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.  

  

 
1 Skolverket (2021). Yrkespaket i gymnasieskolan. Rapport 2021:1. Skolenhetsregistret inne-
håller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna upp-
gifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter. Skolverket tillhanda-
håller dessa uppgifter på www.skolverket.se. 
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Skolorna i studien erbjuder, eller har i närtid erbjudit, yrkespaket 
inom nedanstående områden: 

• Barn och fritid 

• Bygg och anläggning 

• Fordon och transport 

• Handel och administration 

• Hotell och turism 

• Industriteknik 

• Restaurang och livsmedel 

• VVS och fastighet 

• Vård och omsorg 

Arbetsgivarna i studien 

Arbetsgivarna i studien rekryterades i samband med intervjuerna 
med skolorna. Skolorna ombads att förmedla uppgifter till arbets-
givare som tar eller har tagit emot elever från skolornas yrkespaket. 
Omkring hälften av de tillfrågade skolorna återkom med kontakt-
uppgifter till arbetsgivare.  

De totalt åtta arbetsgivarna som ingår i studien är verksamma i 
följande branscher: 

• Bygg och anläggning (privat) 

• Hotell och restaurang (privat), 2 arbetsgivare 

• Lager och logistik (kommunal förvaltning) 

• Motorverkstad (privat) 

• Rivning, sanering och miljö (privat) 

• Verkstadsindustri (privat) 

• Vård och omsorg (kommunal förvaltning) 
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Eleverna i studien 

Även eleverna i studien rekryterades i samband med intervjuerna 
med skolorna. Skolorna ombads att undersöka om det fanns elever 
som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Skolorna 
arrangerade elevintervjuerna via Teams. Eleverna i studien läser/har 
läst följande yrkespaket:  

• Lager och logistik (lokalt) 

• Montage och anläggning (lokalt), 2 elever 

• Vårdbiträde (nationellt), 2 elever 

Studiens begränsningar 

Studiens resultat gäller de skolor, arbetsgivare och elever som ingått 
i studien. Resultaten är inte representativa för skolor, arbetsgivare 
och elever i allmänhet. Samstämmigheten i de intervjuades resone-
mang i kombination med att urvalet är gjort för att inkludera skolor, 
arbetsgivare och elever med olika egenskaper, pekar dock på att studien 
fångar viktiga sätt att se på systemet med yrkespaket bland såväl 
skolor, arbetsgivare som elever.  

Variationen i skolornas egenskaper är gjord för att försöka om-
fatta så många tänkbara perspektiv som möjligt på systemet med 
yrkespaket. Eftersom antalet skolor i studien är begränsat är det inte 
möjligt att systematiskt jämföra resonemang mellan olika grupper av 
skolor i studien – exempelvis jämföra utsagorna från fristående och 
kommunala skolor.    
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Intervjuguider 

Här nedan följer de övergripande intervjufrågor som Vilna ställde 
under genomförandet av studien. 

Frågor till skolor som erbjuder yrkespaket 

Användningen av yrkespaketen 

• Varför började ni använda yrkespaket? Och när? 

• Hur har ni använt yrkespaket? 

• Erbjuder ni lokala yrkespaket? 

• Vilka elever får tillgång till yrkespaketen på er skola? 

• Hur ser processen ut fram till att en elev får tillgång till ett yrkes-
paket på er skola? 

• Hur läggs utbildningen upp för elever som har yrkespaket på er 
skola? 

• Enligt din erfarenhet, vad är det som gör att yrkespaket fungerar 
för en viss elev? 

• Vad händer för eleverna efter de läst ett yrkespaket? 

Yrkespaketens ändamålsenlighet 

• Utifrån dina erfarenheter, vilka är fördelarna med de nationella 
yrkespaketen? 

• Utifrån dina erfarenheter, vilka är nackdelarna med de nationella 
yrkespaketen? 

• Anser du att yrkespaket ger de kompetenser som arbetsgivarna 
efterfrågar? Bedömer du att yrkespaketen leder till anställnings-
barhet? 

• Anser du att yrkespaket blir ett steg mot examen inom exempel-
vis komvux? 
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Utveckling av yrkespaketen 

• Om du skulle få bestämma, hur skulle du vilka förändra yrkes-
paketen? 

• Ser du att det finns saker runtomkring yrkespakten som skulle 
behöva förbättras för att yrkespakten ska kunna fungera bättre? 

• Ser du att det finns någon reform som skulle vara bra att ge-
nomföra för att få fler elever som saknar behörighet till nationella 
program att bli anställningsbara eller fortsätta studierna mot 
examen?  

Frågor till skolor som inte erbjuder yrkespaket 

Användningen av yrkespaketen  

• Vad skulle du säga är anledningen till att din skola inte använder 
yrkespaketen? 

• Har ni haft planer på att börja använda yrkespaketen? 

• Erbjuder ni lokala yrkespaket? 

Yrkespaketens ändamålsenlighet 

• Utifrån vad du vet om yrkespaket, vilka bedömer du är fördelarna 
med de nationella yrkespaketen? 

• Utifrån vad du vet om yrkespaket, vilka bedömer du är nackdelarna 
med de nationella yrkespaketen? 

Utveckling av yrkespaketen 

• Om du skulle få bestämma, hur skulle du vilja förändra yrkes-
paketen? 

• Ser du att det finns saker runtomkring yrkespaketen som skulle 
behöva förbättras för att yrkespaketen ska kunna fungera bättre? 

• Ser du att det finns någon reform som skulle vara bra att genom-
föra för att få fler elever som saknar behörighet till nationella 
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program att bli anställningsbara eller fortsätta studierna mot exa-
men?  

Frågor till arbetsgivare som har/har haft elever på yrkespaket 

Användningen av yrkespaketen  

• Hur har skolan arbetat med att förbereda er som arbetsgivare på 
att ta emot elever som läser yrkespaket? 

• Hur har ni inom organisationen lagt upp apl för de elever som läst 
yrkespaket? 

• Allmänt sett, hur har det fungerat att ta emot elever som läser/läst 
yrkespaket? 

Yrkespaketens ändamålsenlighet 

• Utifrån dina erfarenheter, vilka är fördelarna med yrkespaketen? 

• Utifrån dina erfarenheter, vilka är nackdelarna med nationella yrkes-
paketen? 

• Anser du att yrkespaket ger de kompetenser som du som arbets-
givare efterfrågar? 

• Bedömer du att yrkespaketen leder till anställningsbarhet? 

Utveckling av yrkespaketen 

• Om du skulle få bestämma, hur skulle du vilja förändra yrkes-
paketen? 

• Ser du att det finns saker runtomkring yrkespaketen som skulle 
behöva förbättras för att yrkespaketen ska kunna fungera bättre? 

• Ser du att det finns någon reform som skulle vara bra att genom-
föra för att få fler elever som saknar behörighet till nationella 
program att bli anställningsbara eller fortsätta studierna mot exa-
men?  
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Frågor till elever som läser/har läst yrkespaket 

Användningen av yrkespaketen 

• Vilket yrkespaket läser du?  

• När började du läsa yrkespaketet?  

• Vad pluggade du innan? 

• Hur mycket är du i skolan och hur mycket är du ute på praktik 
eller apl? 

• Känner du att du har koll på vilka kurser som ingår i ditt yrkes-
paket? Hur har du fått den informationen?  

• Läser du andra kurser förutom de som ingår i paketet?  

• Vem var det som berättade om yrkespaket för dig? 

• När fick du reda på att du kan läsa ett yrkespaket på gymnasiet? 

• Varför valde du att läsa ett yrkespaket?  

• Vet du vad du kommer att få med dig för dokumentation från 
yrkespaketet som du tex kan visa för arbetsgivare? 

Yrkespaketens ändamålsenlighet 

• Om du skulle tipsa andra unga, vad skulle du säga är det bästa 
med att läsa yrkespaket?  

• Om du skulle tipsa andra unga, vad skulle du säga är det sämsta 
med att läsa yrkespaket? 

• Tycker du att lär dig det du behöver kunna för att jobba med det 
yrke som du pluggar mot? Varför/varför inte?  

• Tycker du att du har fått information om hur du kan göra för att 
plugga vidare mot en gymnasieexamen sen? Eller hur du kan 
bygga på ditt yrkespaket med andra kurser?  
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Övergången till komvux och 
folkhögskola bland ungdomar som 
lämnat gymnasieskolan utan examen 

I kapitel 6 återger vi en kortfattad beskrivning av statistik som bely-
ser övergången till komvux bland ungdomar som lämnat gymnasie-
skolan utan examen. Föreliggande bilaga återger en mer utförlig 
beskrivning av den statistik som Skolverket bistått utredningen med. 
Utgångspunkten för uppgifterna är Skolverkets register över ung-
domars sysselsättning efter gymnasieskolan.1 Statistiken som följer 
här nedan beskriver uppgifter om ungdomar som antingen slutförde 
ett nationellt program i gymnasieskolan med studiebevis läs-
året 2015/16 eller har varit registrerade i gymnasieskolan och är jämn-
gamla med avgångseleverna det läsåret (födda 1997). Metoden för 
avgränsning av populationen är densamma som den Skolverket tilläm-
par för statistiken om ungdomars etablering och fortsatta studier 
efter gymnasieskolan.2  

Populationen fördelas på följande fem grupper: 

• Elever med studiebevis om 2 500 poäng.

• Elever med studiebevis om färre än 2 500 poäng eller har varit
registrerad i år 3 på nationellt program utan att ha fått studiebevis.

• Elever som högst varit registrerade i år 2 på nationellt program.

• Elever som högst varit registrerad i år 1 på nationellt program.

1 Eftersom det saknas uppgifter om resultat bland elever i gymnasiesärskolan och det inte 
heller går att matcha elevuppgifter i gymnasiesärskolan respektive i komvux för de aktuella 
åren omfattas inte den skolformen i beskrivningen. 
2 Det innebär att utgångspunkten för mätning är avgångsåret för de elever som slutfört ett 
nationellt program i gymnasieskolan. De elever som inte har slutfört ett nationellt program 
identifieras i stället genom sin ålder, dvs. att de är födda samma år som de elever som slutfört 
ett nationellt program i gymnasieskolan. 
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• Elever som sist var registrerad på ett introduktionsprogram. 

Uppgifter om elevernas övergång visar studier i komvux 2017, 2018 
och 2019 dvs. ett, två och tre år efter avgångsåret i gymnasieskolan 
(eller avgångsåret för jämnåriga). I en del av beskrivningen har vi 
även inkluderat övergång till sfi3 och folkhögskola. Uppgifter som 
rör 2019 är de senast tillgängliga eftersom informationen bygger på 
registret om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan, där det 
finns en eftersläpning i statistiken.4 Av tabell 1 framgår antalet indi-
vider som ingår i de olika grupperna.  

Tabell 1 Beskrivning av population, fördelning utifrån studieresultat 
i gymnasieskolan, antal  

 2017 2018 2019 

 Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män 

Studiebevis 2 500 p 8 090 3 172 4 918 8 083 3 167 4 916 8 061 3 151 4 910 

Studiebevis <2 500 p/ 
högst år 3 8 803 3 826 4 977 8 655 3 756 4 899 8 622 3 731 4 891 

Högst år 2 1 521 680 841 1 992 880 1 112 2 140 935 1 205 

Högst år 1 1 342 600 742 1 610 704 906 1 612 704 908 

Sist IM 3 596 1 510 2 086 7 850 3 197 4 653 8 663 3 501 5 162 

Totalt 23 352 9 788 13 564 28 190 11 704 16 486 29 098 12 022 17 076 

Källa: Skolverket. 

 
 
Totalt sett ingår i uppgifterna för de aktuella åren 23 352 individer 
(2017), 28 190 individer (2018) respektive 29 098 individer (2019). 
Antalet individer skiljer sig mellan åren beroende på att uppgifterna 
för respektive år utgår från olika populationsdragningar. Individer 
som ingår i gruppen som slutfört med studiebevis om 2 500 poäng 
har alla slutfört gymnasieskolan läsåret 2015/16, men antalet kan 
skilja sig något mellan åren beroende på om de var folkbokförda i 
Sverige undersökningsåret 2017, 2018 respektive 2019. Likaså skiljer 
sig antalet individer i gruppen som slutfört med studiebevis om färre 
än 2 500 poäng eller som högst gått i år 3 beroende på hur popula-

 
3 Sfi är sedan den 1 juli 2016 en del av komvux, men statistiken särredovisar uppgifter om 
studier där. 
 4 Skolverket publicerar också statistik om direktövergång till komvux för ungdomar som varit 
registrerade i år 3, oavsett deras studieresultat och programtyp (rikstabell 16 A i den officiella 
statistiken om gymnasieskolans resultat). Den statistiken har mindre eftersläpning, men 
omfattar inte ungdomar som har läst kortare tid i gymnasieskolan. Läs mer om statistiken som 
beskriver direktövergång i kapitel 6.  
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tionsdragningen gjorts.5 De andra grupperna är jämnåriga med ung-
domar som slutförde läsåret 2015/16, men de ingår inte i popula-
tionen när de fortfarande är registrerade i gymnasieskolan.  

Antalet individer i de grupper som inte läst i år 3 på nationellt 
program ökar därmed allteftersom fler i den aktuella åldern inte 
längre är registrerade i gymnasieskolan. Ökningen beror förmod-
ligen även på tillskottet av nyanlända ungdomar i gymnasieålder 
under 2015 och 2016. I gruppen som lämnade gymnasieskolan från 
ett introduktionsprogram ökar antalet individer med mer än 5 000 
mellan 2017 och 2019.6 Denna grupp är 2019 den största till antalet 
(8 663 personer), medan 2017 är gruppen som fått studiebevis om 
färre än 2 500 eller som högst läst år tre störst (8 803).  

Majoriteten av ungdomarna som statistiken beskriver har varit 
registrerade t.o.m. år 3 på nationella program i gymnasieskolan. Till-
sammans utgör ungdomar som fått studiebevis oavsett omfattning 
eller som har varit registrerad i år 3 utan att ha fått studiebevis mellan 
57 och 72 procent av populationen. Eftersom populationens storlek 
och sammansättning skiljer sig mellan åren anger vi uppgifter om 
antal individer inom parentes i figurer.  

Män utgör mer än hälften av individerna i alla grupper som lämnat 
gymnasieskolan utan examen. Totalt sett är denna andel omkring 
58 procent, men bland ungdomar som slutfört gymnasieskolan med 
studiebevis om 2 500 poäng är andelen män 61 procent. Detta kan 
relateras till att kvinnor i den aktuella avgångskullen över lag 
slutförde gymnasieskolan med examen i högre grad än män. Kvinnor 
behöver därmed inte komplettera med kurser i komvux i lika stor 
utsträckning som männen om målet är att nå examen.7   

I den följande redovisningen ingår, där inget annat anges, såväl 
grundläggande som gymnasial nivå i kategorin komvuxstudier. Sfi 
redovisas separat från övriga komvuxstudier och omfattar inte upp-
gift om nivå på studierna. Inte heller görs någon åtskillnad mellan 
olika nivåer på studier i folkhögskola. I kategorin ”övriga” ingår 
ungdomar som i olika grad etablerat sig på arbetsmarknaden, bedri-
ver andra studier eller saknar uppgifter om arbete och studier. 
Notera att medan populationsavgränsningen är densamma som för 

 
5 I denna grupp ställs inte samma krav som för övriga jämförelsegrupper att individerna ska 
vara jämngamla med avgångseleverna.  
6 Notera att avgränsningen av denna grupp inte tar hänsyn till hur många år eleverna har varit 
registrerade i gymnasieskolan. 
7 Skolverkets officiella statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2015/16, tabell 1. 
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Skolverkets statistik om ungdomars etableringsstatus efter gymna-
sieskolan, utgår den statistik som presenteras här från SCB:s register 
över personer i utbildning respektive år. Till skillnad från statistiken 
om etableringsstatus görs här inte prioritering med hänsyn till om 
ungdomar har inkomst från arbete. Det innebär att även ungdomar 
som bedriver studier vid sidan av ett arbete, t.ex. på deltid, räknas in 
som elever i de aktuella utbildningsformerna. 

Övergång till komvux, sfi och folkhögskola 

Inledningsvis beskriver vi övergången till komvux, sfi och folkhög-
skola totalt sett, dvs. för samtliga grupper av ungdomar som lämnat 
gymnasieskolan utan examen. Figur 1 visar dessa andelar år 2017, 
2018 respektive 2019. Inom parentes framgår hur många individer 
som ingår i populationen för respektive mättillfälle. 

Figur 1 Ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan examen och som 
studerar i komvux, sfi och folkhögskola 2017, 2018 respektive 
2019, andel (%) 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Som framgår av figur 1 uppgår andelen studerande i komvux till mel-
lan 24 och 27 procent de aktuella åren. Som störst är andelen 2018. 
Övergången till sfi är betydligt mer begränsad och omfattar mellan 
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0,5 och 2 procent av ungdomarna, medan omkring 5 till 6 procent 
studerar i folkhögskola.  

Sett till samtliga elever som lämnat gymnasieskolan utan examen 
är det en större andel kvinnor än män som går över till såväl komvux, 
sfi som folkhögskola. Sett till andelen studerande i komvux år 2018 
uppgår denna skillnad till 10 procentenheter; 33 procent av kvin-
norna respektive 23 procent av männen läser i komvux detta år.  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur övergången till 
komvux och folkhögskola ser ut för de olika grupperna. För ung-
domar som lämnat gymnasieskolan från ett introduktionsprogram 
redovisas även uppgifter om övergång till sfi. För övriga grupper sker 
ingen eller ytterst begränsad övergång till sfi. 

Ungdomar som slutfört gymnasieskolan med studiebevis om 
2 500 poäng 

Figur 2 visar andelen ungdomar som slutfört gymnasieskolan med 
studiebevis om 2 500 poäng och som studerar i komvux och folk-
högskola ett, två respektive tre år efter gymnasieskolan.  

Figur 2 Ungdomar som slutfört gymnasieskolan med studiebevis om 
2 500 p och som läser i komvux eller folkhögskola 2017, 2018 
respektive 2019, andel (%) 

Källa: Skolverket. 
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För ungdomar som lämnar gymnasieskolan med studiebevis omfat-
tande 2 500 poäng är det vanligast att läsa i komvux året efter gym-
nasieskolan, 30 procent. Därefter minskar andelen successivt till 
20 procent 2019. Andelen som läser i folkhögskola ligger på samma 
nivå alla tre åren, mellan 2 och 3 procent.  

Skillnader beroende på kön och programtyp i gymnasieskolan 

Tabell 2 redovisar andelen som studerar i komvux 2017, 2018 
respektive 2019 utifrån ungdomarnas programtyp i gymnasieskolan 
och kön.  

Tabell 2 Ungdomar som slutfört gymnasieskolan med studiebevis om 
2 500 poäng och som läser i komvux 2017, 2018 eller 2019, 
fördelat på programtyp i gymnasieskolan och kön, andel (%)  

 2017 2018 2019 

 Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män 

Yrkesprogram 18,5 25,0 14,6 16,4 25,6 10,8 14,3 21,3 10,1 

Högskoleförberedande 
program 

38,2 42,0 35,6 30,1 34,0 27,5 24,5 29,0 21,5 

Totalt 29,9 35,1 26,5 24,3 30,6 20,3 20,2 25,9 16,6 

Källa: Skolverket. 

 
 
Ungdomar med studiebevis om 2 500 poäng från ett högskole-
förberedande program går över till komvux i väsentligt större 
utsträckning, jämfört med motsvarande grupp av ungdomar som läst 
ett yrkesprogram. År 2017 var det i den här gruppen dubbelt så stor 
andel som läste i komvux efter ett högskoleförberedande program 
än ett yrkesprogram, 38 respektive 19 procent. 

Det förekommer också stora skillnader mellan könen på så sätt 
att kvinnor som lämnat gymnasieskolan med ett studiebevis om 
2 500 poäng i betydligt högre grad än män läser i komvux någon gång 
under de beskrivna åren. Störst är skillnaden mellan könen bland 
elever som läst ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Exempelvis läser 
15 procentenheter fler kvinnor än män i komvux 2018 efter att ha 
fått studiebevis om 2 500 poäng från ett yrkesprogram (26 jämfört 
med 11 procent).   

Det ovan beskrivna mönstret för den här gruppen ungdomar, att 
det är vanligast att läsa i komvux året efter gymnasieskolan, gäller 
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genomgående med undantag för kvinnor som läst ett yrkesprogram 
i gymnasieskolan. Bland dem är det något vanligare att läsa i komvux 
två år efter gymnasieskolan, dvs. 2018. 

Ungdomar som fått studiebevis om färre än 2 500 poäng eller 
högst läst i år 3 på nationellt program 

Figur 3 visar andelen ungdomar som lämnat gymnasieskolan med 
studiebevis om färre än 2 500 poäng eller som högst läst år 3 på 
nationellt program och som studerar i komvux och folkhögskola ett, 
två respektive tre år efter gymnasieskolan.  

Figur 3 Ungdomar som lämnat gymnasieskolan med studiebevis om 
färre än 2 500 poäng eller som högst varit registrerade i år 3 
och som läser i komvux eller folkhögskola 2017, 2018 
respektive 2019, andel (%) 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Även i den här gruppen var andelen som läste i komvux som störst 
2017. Jämfört med gruppen som slutfört gymnasieskolan med 
studiebevis om 2 500 poäng är dock andelen något längre, 27 procent 
(jämfört med 30 procent). Omkring 5 procent läste i folkhögskola, 
vilket är en högre andel än i föregående grupp. Andelen studerande i 
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komvux och folkhögskola minskar till 2019 till 23 respektive 4 pro-
cent 2019. 

Skillnader beroende på kön och programtyp i gymnasieskolan 

Tabell 3 redovisar andelen som studerar i komvux 2017, 2018 
respektive 2019 utifrån ungdomarnas programtyp i gymnasieskolan 
och kön.  

Tabell 3 Ungdomar som lämnat gymnasieskolan med studiebevis om 
färre än 2 500 poäng eller som högst varit registrerade i år 3 
och läser i komvux 2017, 2018 eller 2019, fördelat på 
programtyp i gymnasieskolan och kön, andel (%)  

 2017 2018 2019 

 Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män 

Yrkesprogram 19,6 26,0 15,3 19,0 26,6 13,8 17,2 23,4 13,1 

Högskoleförberedande 
program 

33,8 35,8 32,0 30,2 33,1 27,6 27,3 30,6 24,5 

Totalt 27,4 31,7 24,0 25,1 30,4 21,0 22,7 27,6 19,0 

Källa: Skolverket. 

 
 
Övergången till komvux är större bland ungdomar som läst hög-
skoleförberedande program än bland dem som läst yrkesprogram i 
gymnasieskolan även i den här gruppen. Skillnaden uppgår 2017 till 
14 procentenheter (34 respektive 20 procent).  

Kvinnor som fått studiebevis om färre än 2 500 poäng eller som 
högst läst år 3 i gymnasieskolan övergår i betydligt högre grad än 
män med samma studieresultat till komvux. Skillnaden mellan könen 
är störst bland ungdomar som läst yrkesprogram i gymnasieskolan. 
Bland dessa läste exempelvis 27 procent av kvinnorna och 14 procent 
av männen i komvux 2018, en skillnad om 13 procentenheter. Just 
bland kvinnor som läst yrkesprogram i gymnasieskolan var det van-
ligare att läsa i komvux 2018. I övrigt var det, som nämnts, vanligast 
att läsa i komvux 2017. 



SOU 2022:34  Bilaga 4 

457 

Ungdomar som högst läst i år 2 på nationellt program 

Figur 4 visar andelen studerande i komvux och folkhögskola bland 
ungdomar som högst varit registrerade i år 2 på gymnasieskolans 
nationella program.  

Figur 4 Ungdomar som högst varit registrerade i år 2 och som studerar 
i komvux eller folkhögskola 2017, 2018 respektive 2019, 
andel (%) 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Bland ungdomar som högst varit registrerade i år 2 på nationellt 
program är andelen som studerar i komvux störst 2018. Detta inne-
bär att mönstret skiljer sig från de grupper som beskrivits ovan och 
som läst alla tre åren i gymnasieskolan. Andelen som studerar i kom-
vux ökar från 22 procent 2017 till 28 procent 2018 och ligger därefter 
kvar på ungefär samma nivå 2019. Parallellt med att andelen i kom-
vux ökar tillkommer också fler individer i gruppen. Detta indikerar 
att vissa av ungdomarna som högst läst år 2 fortfarande är kvar i 
gymnasieskolan 2017.  

Det är vanligare att ungdomarna i den här gruppen går över till 
att läsa i folkhögskolan än bland i de grupper som läst alla tre åren i 
gymnasieskolan. Andelen är som störst 2017, 13 procent, och mins-
kar till 9 procent 2019.  
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Skillnader beroende på kön och programtyp i gymnasieskolan 

Tabell 4 redovisar uppgifter om studier i komvux bland ungdomar 
som högst läst år 2 på nationellt program uppdelat på programtyp i 
gymnasieskolan och kön. 

Tabell 4 Ungdomar som högst varit registrerade i år 2 och som läser 
i komvux 2017, 2018 eller 2019, fördelat på programtyp 
i gymnasieskolan och kön, andel (%)  

2017 2018 2019 

Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män 

Yrkesprogram 19,2 27,3 13,7 26,4 35,5 20,0 25,2 34,1 19,1 

Högskoleförberedande 
program 

24,5 26,8 22,2 30,1 32,4 28,0 30,9 36,3 26,0 

Totalt 21,5 27,1 17,0 28,0 34,1 23,1 27,6 35,1 21,7 

Källa: Skolverket. 

Över lag återkommer mönstret att det är vanligare bland ungdomar 
som läst högskoleförberedande program än yrkesprogram att läsa i 
komvux även för elever som högst läst år 2. Skillnaden mellan pro-
gramtyperna är mindre än i de grupper som läst alla tre åren och upp-
går 2018 till 4 procentenheter, 30 respektive 26 procent. Detta gäller 
dock inte kvinnor 2017 och 2018, där andelen som läser i komvux är 
högre hos dem som läst yrkesprogram i gymnasieskolan. Det om-
vända förhållandet råder 2019, då kvinnor som läst högskoleför-
beredande program i högre utsträckning än kvinnor som läst yrkes-
program studerar i komvux. 

Genomgående visar resultaten att kvinnor i högre grad än män 
går över till komvux efter att högst ha läst år 2 på nationellt program 
i gymnasieskolan. 

Ungdomar som högst läst i år 1 på nationellt program 

Av figur 5 framgår andelen ungdomar som högst läst år 1 på natio-
nellt program i gymnasieskolan och som läser i komvux eller folk-
högskola 
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Figur 5 Ungdomar som högst varit registrerade i år 1 och som läser 
i komvux eller folkhögskola 2017, 2018 respektive 2019, 
andel (%) 

Källa: Skolverket. 

I gruppen som högst varit registrerade i år 1 på nationellt program är 
det vanligast att läsa i komvux 2018. Denna andel ökar från 17 procent 
2017, till 27 procent 2018 för att därefter minska till 24 procent 2019. 
Jämfört med gruppen ungdomar som läst högst år 2 är den här grup-
pen mindre och antalet individer förändras inte lika mycket mellan 
åren. Det är mindre vanligt att bara läsa år 1 och troligen befann sig de 
här ungdomarna mer sällan kvar i gymnasieskolan efter att deras jämn-
gamla slutfört utbildningen läsåret 2015/16.  

I jämförelse med de övriga grupperna är det vanligare att elever 
som högst varit registrerade i år 1 på nationellt program läser i folk-
högskola. År 2017 var det nästan lika vanligt att dessa ungdomar 
läste i folkhögskola som i komvux. Andelen i folkhögskola uppgick 
till 15 procent 2017 och minskar därefter till 11 procent 2018 respek-
tive 9 procent 2019.  
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Skillnader beroende på kön och programtyp i gymnasieskolan 

Tabell 5 visar andelen som läser i komvux 2017, 2018 respektive 2019 
bland ungdomar som högst varit registrerade i år 1 utifrån program-
typ i gymnasieskolan och kön.  

Tabell 5 Ungdomar som högst varit registrerade i år 1 och som läser 
i komvux 2017, 2018 eller 2019, fördelat på programtyp 
i gymnasieskolan och kön, andel (%)  

2017 2018 2019 

Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män 

Yrkesprogram 15,9 22,4 10,9 27,0 33,9 22,0 24,2 34,0 17,3 

Högskoleförberedande 
program 

18,5 20,9 16,3 27,8 35,9 20,5 24,5 29,7 19,6 

Totalt 16,8 21,8 12,7 27,3 34,7 21,5 24,3 32,4 18,1 

Källa: Skolverket. 

I den här gruppen ser vi inte samma tydliga skillnader relaterade till 
programtyp i gymnasieskolan som tidigare vad gäller andelen som 
läser i komvux de aktuella åren. Skillnaden är som minst 2019, då 
24,5 av ungdomarna som läst högskoleförberedande program och 
24,2 av de som läst yrkesprogram går i komvux.  

För kvinnor är det vanligare att läsa i komvux 2017 och 2019 om 
man gått ett yrkesprogram än ett högskoleförberedande program. 
Det samma gäller för män 2018. Det tidigare beskrivna mönstret att 
kvinnor i högre grad än män läser i komvux de aktuella åren åter-
kommer även bland ungdomar som högst läst år 1. 

Ungdomar som sist varit registrerade på introduktionsprogram 

Slutligen fokuserar vi i figur 6 på övergången bland de ungdomar som 
sist varit registrerade på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.  
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Figur 6 Ungdomar som sist varit registrerade på introduktionsprogram 
och som läser i komvux, sfi eller folkhögskola 2017, 2018 
respektive 2019, andel (%) 

Källa: Skolverket. 

Antalet ungdomar som sist varit registrerade på ett introduk-
tionsprogram mer än fördubblas mellan 2017 och 2018, från 3 596 
till 7 850, och fortsätter därefter att öka till 8 663 året därpå. Det 
indikerar att fler i den här gruppen inledningsvis fortfarande befin-
ner sig i gymnasieskolan.8   

I likhet med dem som högst varit registrerade i år 1 eller 2 på 
nationella program är andelen ungdomar som sist varit registrerade 
på introduktionsprogram och som därefter läser i komvux som 
störst 2018. Andelen i komvux ökar från 16 procent 2017, till 
33 procent 2018 och minskar därefter till 29 procent 2019. 

Som vi nämnt tidigare är det endast den här gruppen som har viss 
övergång till sfi. Det beror sannolikt på att det är vanligare bland 
elever med kort tid i svensk skola att lämna gymnasieskolan från ett 
introduktionsprogram. Andelen som läser i sfi ökar från 3 procent 
2017, till 7 procent 2018 och minskar därefter till 5 procent 2019. 

8 Om de inte hade varit registrerade i gymnasieskolan de tidigare åren hade de kommit med i 
populationsdragningen redan då. 
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I gruppen var det vanligast att läsa i folkhögskola 2017, 11 pro-
cent. Därefter minskar andelen i folkhögskola till 8 procent 2018 
respektive 7 procent 2019. 

Skillnader beroende på kön 

Tabell 6 visar skillnader mellan könen vad gäller övergång till komvux 
i gruppen som sist varit registrerade på introduktionsprogram.  

Tabell 6 Ungdomar som sist var registrerade på introduktionsprogram och 
som läser i komvux 2017, 2018 respektive 2019, andel (%)  

2017 2018 2019 

Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män 

Totalt 15,6 20,6 11,9 32,9 38,2 29,3 29,2 37,1 23,8 

Källa: Skolverket. 

Kvinnor som lämnat gymnasieskolan från ett introduktionsprogram 
övergår till komvux i högre grad än män. Det gäller samtliga under-
sökta år. Skillnaden uppgår till 13 procentenheter 2019, då 37 pro-
cent av kvinnorna och 24 procent av männen läser i komvux. Både 
bland män och kvinnor var det vanligast att läsa i komvux 2018. 

Nivå, omfattning och antal uppnådda poäng i komvux 

För de ungdomar som gått över till komvux omfattar redovisningen 
även uppgifter om nivå och omfattning på studierna samt antal 
uppnådda poäng. Dessa uppgifter är hämtade från komvuxregistret 
för 2017, 2018 respektive 2019. När vi kommenterar uppgifter om 
nivå, omfattning och antal uppnådda poäng per grupp, har vi i denna 
del valt att fokusera på det år då störst andel i respektive grupp läste 
i komvux. Det innebär att vi för de två grupper som varit registrerade 
i år 3 på nationellt program har fokus på komvuxstudier 2017, medan 
beskrivningen för övriga grupper huvudsakligen utgår från uppgifter 
om 2018.  
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Nivå på komvuxstudier 

Uppgifter om nivån på komvuxstudierna delas in i grundläggande 
respektive gymnasial nivå. Av figur 7 framgår fördelningen på de två 
nivåerna sammantaget för de ungdomar som lämnar gymnasieskolan 
utan examen.  

Figur 7 Ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan examen och gått 
över till komvux, fördelning på gymnasial respektive 
grundläggande nivå i komvux, andel (%) 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Den stora majoriteten av ungdomarna läser på gymnasial nivå i 
komvux. Denna andel är som störst 2017, 95 procent, för att därefter 
minska till 85 procent 2018. Till 2019 ökar andelen något igen, till 
88 procent. Troligen kan denna fördelning relateras till att de ung-
domar som läser i komvux 2017 i högre grad utgörs av de grupper 
som läst tre år på nationellt program i gymnasieskolan och därmed 
rimligen övergår till att läsa kurser på gymnasial nivå i komvux.  

Till de senare åren ökar inflödet i komvux av de grupper av ung-
domar som lämnat gymnasieskolan från ett introduktionsprogram. 
Dessa ungdomar kan i högre grad ha luckor kvar vad gäller grund-
skoleämnen, vilket kan förklara varför andelen som läser grund-
läggande nivå i komvux ökar från 5 till 15 procent mellan 2017 och 
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2018.9 En möjlig förklaring till varför andelen därefter minskar till 
12 procent 2019 kan vara att fler av ungdomarna har nått godkända 
betyg i grundskoleämnen och därmed kan gå över till den gymnasiala 
nivån i komvux. Det kan också bero på att de ungdomar som sist 
varit registrerade på introduktionsprogram och som läser i komvux 
2019 hunnit läsa ytterligare ett år i gymnasieskolan och därmed 
klarat av att få fler godkända betyg i grundskoleämnena. Utred-
ningen har inte kunnat belägga orsaken utifrån de data som vi haft 
tillgängliga. 

Nivå i komvuxstudier bland ungdomar som nått år 3  

Nästan alla ungdomar som läst i år 3 går över till att läsa i komvux 
på gymnasial nivå. Värt att notera är dock att det även i dessa grupper 
förekommer att ungdomar går över till att läsa på grundläggande 
nivå. Exempelvis var det 2 procent av ungdomarna som fått studie-
bevis om mindre än 2 500 poäng eller som högst varit registrerade i 
år 3 som läste i komvux på grundläggande nivå 2017. Bland ung-
domarna som fått studiebevis om 2 500 poäng finns också ett mindre 
antal ungdomar som läser i komvux på grundläggande nivå 2018 
respektive 2019. Att ungdomar som läst i år 3 på nationellt program 
går över till att läsa komvux på grundläggande nivå skulle kunna bero 
på att de antagits till gymnasieskolan med dispens från behörig-
hetskrav i engelska och därefter vill läsa in detta ämne.10  

Nivå i komvuxstudier bland ungdomar som inte nått år 3 

Av de ungdomar som högst varit registrerade i år 1 eller 2 på nationellt 
program går nästan samtliga över till den gymnasiala nivån i komvux. 
Bland dem som högst läst år 1 på nationellt program var det dock en 
mindre andel, 3 procent, som läste på grundläggande nivå 2018 respek-
tive 2019.  

 
9 Det skulle exempelvis kunna handla om att komvux under perioden får ökat inflöde av elever 
som läst språkintroduktion i gymnasieskolan och som har fortsatt behov av att läsa grund-
skoleämnen.  
10 Enligt 16 kap. 32 § skollagen ska en sökande till nationellt program som saknar godkänt 
betyg i engelska men som uppfyller övriga behörighetskrav under vissa förutsättningar ändå 
anses behörig. 
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Ungdomar som lämnat gymnasieskolan från ett introduktions-
program uppvisar ett annat mönster. Av dessa läste 43 procent på 
grundläggande nivå och 57 procent på gymnasial nivå 2018. Till 2019 
har andelen i grundläggande nivå minskat till 32 procent, samtidigt 
som andelen i gymnasial nivå ökat till 68 procent. Att en relativt stor 
elevgrupp går från introduktionsprogram till att läsa komvux på 
grundläggande nivå kan sannolikt bero på ett inflöde av elever med 
kort tid i svensk skola från språkintroduktion under perioden. Men 
även elever som gått i svensk grundskola utan att uppnå behörighet 
till nationella program och därefter inte kunnat hämta igen sin 
grundskoleutbildning i gymnasieskolan kan inledningsvis behöva 
läsa komvux på grundläggande nivå.  

Omfattning på komvuxstudier 

Uppgifter om omfattningen på ungdomarnas komvuxstudier är 
indelade följande i tre intervaller.  

• Upp till 50 procent.

• Mellan 50 procent och 100 procent.

• Över 100 procent.

Omfattningen beräknas som årets påbörjade poäng i relation till 
heltidsstudier, där 800 poäng på ett år räknas som heltidsstudier. 
Figur 8 visar omfattning på komvuxstudier sammantaget för alla 
grupper 2017, 2018 respektive 2019. 
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Figur 8 Ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan examen och gått 
över till komvux, fördelning utifrån omfattning på studier 
i komvux, andel (%) 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Sammantaget är det de beskrivna åren vanligast bland ungdomarna att 
läsa upp till 50 procent i komvux. Andelen som läser i den omfatt-
ningen är som störst 2017, 73 procent, för att därefter minska till 
58 procent 2018 och sedan öka något till 60 procent 2019. Andelen 
ungdomar som läser mellan 50 och 100 procent är 19 procent 2017 
och därefter 24 procent de följande två åren. Minst vanligt är att ung-
domarna läser mer än 100 procent av heltidsstudier. Den andelen är 
8 procent 2017, 18 procent 2018 respektive 16 procent 2019. 

Omfattning på komvuxstudier bland ungdomar som nått år 3  

Ungdomar med studiebevis om 2 500 poäng studerar i högre grad än 
övriga grupper i en omfattning om mindre än 50 procent av heltids-
studier. Det år då det är vanligast i den här gruppen att läsa i komvux, 
2017, är andelen som studerar upp till halvtid som störst (81 pro-
cent). Andelen som läser i en omfattning om mer än heltidsstudier 
är minst i denna grupp (5 procent 2017). Samma år läste 14 procent 
i komvux på mellan 50 och 100 procent.  
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Bland ungdomar som fått studiebevis om mindre än 2 500 poäng 
eller som högst läst år 3 i gymnasieskolan var det vanligare att läsa i 
något större omfattning. Vanligast var dock även här att läsa upp till 
halvtid i komvux, 70 procent 2017. Andelen som läste mer än heltid 
var samma år 8 procent och resterande 22 procent läste i en omfatt-
ning om 50 till 100 procent av heltidsstudier.   

Omfattning på komvuxstudier bland ungdomar  
som inte nått år 3 

Även bland ungdomar som högst läst år 1 eller 2 i gymnasieskolan 
eller som lämnat gymnasieskolan från ett introduktionsprogram är 
det vanligast att läsa upp till 50 procent 2017. Det år då de flesta ung-
domar i dessa grupper läser i komvux, 2018, är det vanligast att läsa i 
större omfattning än så. Bland dem som högst varit registrerad i år 2 
läste 44 procent mer än halvtid 2018, medan motsvarande andelar i 
gruppen som högst läst år 1 är 54 procent och 60 procent bland ung-
domar från introduktionsprogram. Störst andel som läser mer än 
heltid 2018 uppvisar den grupp som lämnat gymnasieskolan från ett 
introduktionsprogram, 32 procent.  

Uppnådda poäng 

Statistiken som Skolverket bistått utredningen med ger inte svar på 
hur många av ungdomarna som efter övergång uppnår examen i kom-
vux.11 Inte heller ger materialet svar på vad eleverna läser i komvux. 
Däremot finns information om antal uppnådda poäng i komvux t.o.m. 
aktuellt mätår. I uppgifterna ingår antal poäng där betyg eller intyg 
erhållits. Kategorin ”saknade poäng” kan innebära antingen att eleven 
inte hunnit få några poäng betygssatta, eller att hen har avbrutit sina 
studier. Vi har här delat in antalet poäng i intervaller enligt följande. 

• Upp till 400 poäng. 

• Mellan 400 och 800 poäng. 

• Över 800 poäng. 

 
11 Enligt uppgift från Skolverket är det inte alltid examina utfärdas i komvux, trots att betygen 
en elev erhåller uppfyller examenskriterierna.  
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• Saknade poäng. 

Figur 9 visar hur fördelningen i antal poäng ser ut t.o.m. respektive 
mätår, dvs. 2017, 2018 och 2019. 

Figur 9 Ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan examen och gått 
över till komvux, fördelning utifrån antal uppnådda poäng 
i komvux t.o.m. respektive mätår, andel (%) 

 
Källa: Skolverket. 

 
 
Den övergripande bilden som figur 9 visar är att det mellan åren 
successivt blir mindre vanligt att ungdomarna antingen får godkända 
betyg i upp till 400 poäng eller saknar godkända betyg. I motsatt 
riktning ökar andelen ungdomar som nått godkända betyg i över 800 
poäng, från 8 procent 2017, till 24 procent 2018 respektive 36 pro-
cent 2019. Mellan 2017 och 2018 ökar också andelen som får god-
kända betyg omfattande mellan 400 och 800 poäng, från 11 till 17 pro-
cent. Därefter minskar denna andel till 16 procent 2019. Eftersom 
uppgifterna speglar antalet poäng till och med respektive år kan för-
ändringen delvis relatera till att ungdomar som befunnit sig i komvux 
mer än ett av de beskrivna åren har haft längre tid på sig. En annan 
förklaring kan vara att de grupper som kommer in senare i komvux 
har mer kvar av sin gymnasieutbildning att slutföra i komvux och 
därmed behöver tillgodogöra sig fler poäng.  
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Antal uppnådda poäng bland ungdomar som nått år 3 

Gruppen som slutfört gymnasieskolan med studiebevis om 
2 500 poäng får i större utsträckning än övriga grupper godkända 
betyg i upp till 400 poäng. Exempelvis var denna andel 55 procent 
2017, det år då det var vanligast att gruppen läste i komvux. Resul-
tatet kan troligen hänga samman med att den här gruppen har 
mindre kvar att komplettera i sin gymnasieutbildning. Samma år var 
andelen som saknade godkända betyg i denna grupp 29 procent. 
Resterande 16 procent fick godkända betyg i mer än 400 poäng.  

I gruppen som fått studiebevis om färre än 2 500 poäng eller högst 
varit registrerade i år 3 fick 48 procent godkända betyg i upp till 
400 poäng t.o.m. 2017, medan 22 procent fick godkända betyg i över 
400 poäng under samma tid. Andelen som saknade godkända betyg 
uppgick till 30 procent.  

Antal uppnådda poäng bland ungdomar som inte nått år 3 

Bland de ungdomar som högst läst år 1 eller 2 i gymnasieskolan eller 
som har introduktionsprogram som sista studieväg, var det som 
tidigare beskrivits, vanligast att läsa i komvux 2018. I gruppen som 
högst läst år 2 fick 41 procent godkända betyg omfattande upp till 
400 poäng t.o.m. 2018, medan 37 procent fick godkända betyg i mer 
än 400 poäng. Andelen som saknade godkända betyg uppgick till 
22 procent.  

Av de ungdomar som högst läst år 1 fick 32 procent godkända 
betyg i upp till 400 poäng t.o.m. 2018 och 46 procent i mer än 
400 poäng. Därtill saknade 22 procent godkända betyg. 

De ungdomar som lämnat gymnasieskolan från ett introduk-
tionsprogram fick i störst utsträckning godkända betyg i över 
400 poäng t.o.m. 2018, 56 procent. Inom samma tid fick 28 procent 
i denna grupp godkända betyg i upp till 400 poäng och 16 procent 
saknade uppgift om godkända betyg. 

Sammantaget var ungdomar som haft introduktionsprogram som 
sista studieväg i gymnasieskolan den grupp som i störst utsträckning 
uppnådde godkända betyg om mer än 400 poäng. Samma grupp 
saknade också i minst utsträckning godkända betyg.  



Bilaga 4 SOU 2022:34  

470 

Sammanfattning 

Den övergripande bilden som framkommer av den statistik som 
Skolverket bistått utredningen med visar att endast en begränsad 
andel av de elever som lämnar gymnasieskolan utan examen väljer att 
komplettera sin utbildning i komvux eller folkhögskolan.  

Bland de elever som läst i år 3 på ett nationellt program är andelen 
som läser i komvux eller folkhögskola efter gymnasieskolan som 
störst 2017, dvs. året efter att deras klasskompisar nått examen. 
Bland elever som högst läst år 1 eller 2 på nationellt program eller 
som sist varit registrerade på introduktionsprogram är andelen som 
läser i komvux eller folkhögskola som störst 2018, dvs. två år efter 
deras jämngamla nått examen. Det beror på att många av dessa elever 
fortfarande befinner sig i gymnasieskolan det första undersöknings-
året.  

Med utgångspunkt i det år då störst andel ungdomar i respektive 
grupp läser i komvux, sfi eller folkhögskola framkommer följande: 

• Bland elever som slutfört ett nationellt program med studiebevis om 
2 500 poäng läser 30 procent i komvux och 2 procent i folkhög-
skola 2017 

• Bland elever som slutfört ett nationellt program med studiebevis om 
färre än 2 500 poäng eller som högst varit registrerade på höstter-
minen i år 3 läser 27 procent i komvux och 5 procent i folk-
högskola 2017. 

• Bland elever som högst läst år 2 på nationellt program läser 28 pro-
cent i komvux och 11 procent i folkhögskola 2018. 

• Bland elever som högst läst år 1 på nationellt program läser 27 pro-
cent i komvux och 11 procent i folkhögskola 2018. 

• Bland elever som sist varit registrerade på introduktionsprogram i 
läser 33 procent i komvux, 7 procent i sfi och 8 procent i folk-
högskola 2018.  

Därmed är det en minoritet i samtliga grupper som väljer att kom-
plettera sin utbildning de närmaste åren efter att de lämnat gym-
nasieskolan.  

Vidare visar uppgifter om programtyp i gymnasieskolan att över 
lag är andelen elever som går över till komvux är större bland de som 
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läst ett högskoleförberedande program jämfört med de som läst ett 
yrkesprogram. Att elever som läst ett högskoleförberedande pro-
gram har större incitament att komplettera sina studier mot examen 
kan bero på att detta är nödvändigt för att de ska nå behörighet till 
högskolan.  

Statistiken i underlaget ger ingen information om vilket program 
som eleverna har läst i gymnasieskolan, men resultaten kan styrka 
den slutsats som dragits av tidigare studier att ungdomar som läst 
mansdominerade yrkesprogram i gymnasieskolan och inte nått 
examen ändå har goda förutsättningar att etablera sig på arbets-
marknaden utan att komplettera sina studier.12 Att kvinnor som läst 
yrkesprogram går över till komvux i högre grad än män pekar på ett 
sådant sannolikt samband.  

Samtidigt behöver jämförelser i övergång mellan ungdomar som 
läst högskoleförberedande program respektive yrkesprogram också 
ta hänsyn till att förutsättningarna att komplettera utbildningen i 
komvux skiljer sig åt. Eleverna har rätt att läsa behörighetsgivande 
kurser i komvux, vilket kan vara ett primärt mål för de ungdomar 
som läst högskoleförberedande program i gymnasieskolan utan att 
nå examen. Möjligheten att komplettera en ofullständig yrkes-
examen kan i högre grad påverkas av vilket utbud eleven har att tillgå 
vad gäller yrkeskurser och hur konkurrensen om dessa utbildnings-
platser ser ut.  

Sammantaget visar uppgifterna på att det finns anledning att vidta 
åtgärder för att fler unga ska komplettera sin gymnasieutbildning i 
komvux eller folkhögskola. Det gäller inte minst de grupper som har 
begränsad gymnasiekompetens med sig. Åtgärderna bör underlätta 
övergång till komvux på såväl gymnasial som grundläggande nivå 
och i viss mån även sfi och folkhögskola. Underlaget ger inte svar på 
hur många av ungdomarna som lämnat gymnasieskolan utan examen 
som gör en senare övergång till komvux. Av Skolverkets statistik om 
ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan framkommer dock 
att det är mindre vanligt att läsa i komvux när mer än tre år förflutit 
efter gymnasieskolan.13  

 

 
12 T.ex. Skolverket (2018). Elever nära examen som övergår till komvux. Rapport 473. 
13 Skolverkets officiella statistik om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan år 2019, 
tabell 2 och 3. 



Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

1. Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott. Ju.

2. En skärpt syn på brott mot 
journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

6. Hälso- och sjukvårdens beredskap
– struktur för ökad förmåga. 
Del 1 och 2. S.

7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

9. Avfallsbeskattning – En fråga 
om undantag? Fi. 

10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

13. Godstransporter på väg – vissa 
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.

14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.

15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

16. Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet. Fö.

17. En modell för att mäta och belöna 
progression inom sfi. U.

18. EU:s förordning om terrorism- 
innehåll på internet – kompletteringar 
och ändringar i svensk rätt. Ju.

19. Utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel. Ju.

20. Privatkopieringsersättningen 
i framtiden. Ju.

21. Rätt för klimatet. M.

22. Vägen till ökad tillgänglighet
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. S.

23. En oavvislig ersättningsrätt? Ju.

24. Materielförsörjningsstrategi. För vår 
gemensamma säkerhet. Fö. 

25. Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter. Fi.

26. Extraordinära smittskyddsåtgärder – 
en bedömning. S. 

27. Begränsningar i möjligheterna 
för vissa aktörer att få tillstånd 
att bedriva öppenvårdsapotek. S.

28. Vår demokrati – värd att värna varje 
dag. Volym 1 och Volym 2, Antologin 
100 år till. Ku.

29. Inkomstskatterapporter och några 
redovisningsfrågor. Ju.

30. Korttidsarbete under pandemin 
– en utvärdering av stödets betydelse. 
Fi.

31. Rätt och lätt
– ett förbättrat regelverk för VAB. S.

32. Ko ihmisarvoa mitathiin. Tornion-
laaksolaisitten, kväänitten ja lantalai-
sitten eksklyteerinki ja assimileerinki 
Då människovärdet mättes. Exklude-
ring och assimilering av tornedalingar, 
kväner och lantalaiset. Ku.

33. Om prövning och omprövning
– en del av den gröna omställningen. M.



34. I mål – vägar vidare 
för att fler unga ska nå målen 
med sin gymnasieutbildning. U.



Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga 
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa 
frågeställningar kring ett nytt 
miljöstyrande system. [13]

Sänk tröskeln till en god bostad. [14]

Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter. [25]

Korttidsarbete under pandemin 
– en utvärdering av stödets betydelse.
[30]

Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet [16]

Materielförsörjningsstrategi. För vår 
gemensamma säkerhet. [24]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot 
journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner. [2]

EU:s förordning om terrorisminnehåll 
på internet – kompletteringar och 
ändringar i svensk rätt. [18]

Utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel. [19]

Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. [20]

En oavvislig ersättningsrätt? [23]

Inkomstskatterapporter och några 
redovisningsfrågor. [29]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Vår demokrati – värd att värna varje dag. 
Volym 1 och Volym 2, Antologin 
100 år till. [28]

Ko ihmisarvoa mitathiin. Tornionlaakso-
laisitten, kväänitten ja lantalaisitten 
eksklyteerinki ja assimileerinki  
Då människovärdet mättes.  
Exkludering och assimilering av torne-
dalingar, kväner och lantalaiset. [32]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Sveriges globala klimatavtryck. [15]

Rätt för klimatet. [21]

Om prövning och omprövning 
– en del av den gröna omställningen.
[33]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap 
– struktur för ökad förmåga.
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]



Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]

Vägen till ökad tillgänglighet 
– delaktighet, tidiga insatser och inom
lagens ram. [22]

Extraordinära smittskyddsåtgärder – en 
bedömning. [26]

Begränsningar i möjligheterna för vissa 
aktörer att få tillstånd att bedriva  
öppenvårdsapotek. [27]

Rätt och lätt 
– ett förbättrat regelverk för VAB. [31]

Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna 
progression inom sfi. [17]

I mål – vägar vidare för att fler unga ska 
nå målen med sin gymnasieutbildning. 
[34]
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Remissinstanser 

 

1 Academedia AB 

2 Arbetsförmedlingen 

3 Arjeplogs kommun 

4 Barnombudsmannen 

5 Bodens kommun 

6 Borlänge kommun 

7 Borås kommun 

8 Botkyrka kommun 

9 Centrala studiestödsnämnden  

10 Danderyds kommun 

11 Delegationen för unga och nyanlända till arbete 

12 Diskrimineringsombudsmannen  

13 Elevernas riksförbund 

14 Eslövs kommun 

15 Folkbildningsrådet 

16 Friskolornas riksförbund 

17 Funktionsrätt Sverige 
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18 Företagarna 

19 Försäkringskassan 

20 Gnesta kommun 

21 Grästorps kommun 

22 Gävle kommun 

23 Göteborgs kommun 

24 Göteborgsregionens kommunalförbund  

25 Hallstahammars kommun 

26 Haninge kommun 

27 Helsingborgs kommun 

28 Härjedalens kommun 

29 Högskolan i Halmstad 

30 Idéburna skolors riksförbund 

31 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) 

32 Integritetsskyddsmyndigheten 

33 Jönköpings kommun 

34 Karlshamns kommun 

35 Karlstads kommun 

36 Knivsta kommun 

37 Kriminalvården 

38 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

39 Lidköpings kommun 

40 Linköpings kommun 

41 Lärarförbundet 

42 Lärarnas Riksförbund 

43 Malmö kommun 

44 Malmö universitet 

45 Myndigheten för delaktighet 

46 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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47 Myndigheten för yrkeshögskolan 

48 Oskarshamns kommun 

49 Regelrådet 

50 Region Skåne 

51 Region Sörmland 

52 Region Örebro län 

53 Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 

54 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) 

55 Skara kommun 

56 Skolforskningsinstitutet  

57 Skolväsendets överklagandenämnd  

58 Socialstyrelsen 

59 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

60 Statens institutionsstyrelse  

61 Statens skolinspektion  

62 Statens skolverk 

63 Statskontoret  

64 Stockholms kommun 

65 Studieförbunden i samverkan 

66 Svenskt Näringsliv 

67 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

68 Sveriges Elevkårer 

69 Sveriges Elevråd 

70 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

71 Sveriges Kommuner och Regioner 

72 Sveriges Skolledarförbund 

73 Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)  

74 Sveriges Vägledarförening 

75 Tillväxtverket 

76 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
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77 Trelleborgs kommun 

78 Täby kommun 

79 Umeå universitet  

80 Universitets- och högskolerådet 

81 Universitetskanslersämbetet 

82 Uppsala kommun 

83 Varbergs kommun 

84 Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

85 Vetenskapsrådet  

86 Växjö kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 28 

oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02457 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet.   

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

http://www.regeringen.se/


 

5 (5) 

 
 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2023 
 
I nämndernas riskanalys 2024 ska följande risker ingå: 

 risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte 
sker 

 risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
 

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningar 
och regler för den interna kontrollen  
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Intern kontrollplan 2023 

Kommunstyrelsen s beslut 

Godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2023 
 
I nämndernas riskanalys 2024 ska följande risker ingå: 

 risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte 
sker 

 risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
 

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningar 
och regler för den interna kontrollen  

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
planer 2023 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-
styrelsen i samband med årsredovisningen.  
 
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system. Det är 
en process där såväl de förtroendevalda, ledningen och övriga professioner 
samverkar i syfte att uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
•  Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
•  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Utvärdering av riskanalys och plan 2023 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 
2023.  
 



Borås Stad 
  Sida 
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Vid en genomgång av nämndernas riskanalyser görs bedömningen att 
nämnderna har gjort ett bra arbete med att identifiera och bedöma risker. 
Arbetet med att identifiera risker kan utvecklas och Kommunstyrelsen 
uppmanar därför nämnderna att noggrant se över vilka risker som finns i 
respektive verksamhet. Det finns en variation bland nämnderna kring vilka 
risknivåer som redovisas i planen. En nämnd redovisar en risk med bedömning 
16, konsekvensen är allvarlig och sannolikheten är stor att felet uppstår. Risken 
är omhändertagen med en direkt åtgärd enligt anvisningarna för arbetet med 
intern kontroll i Borås Stad.  
 
De förtroendevaldas deltagande i arbetet med riskanalys för 2023 har fungerat 
väl. Majoriteten av nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, har gjort 
särskilda risk- och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser 
som förvaltningarna tar fram. 
 
I arbetet med att ta fram 2024 års riskanalys är det två risker som 
Kommunstyrelsen anser att alla nämnder ska bedöma 

 risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte 
sker 

 risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
 
Nämndernas arbete med att ta fram intern kontrollplan utvecklas i rätt riktning 
och flera nämnder har förbättrat sitt arbete. Dock finns det fortfarande saker 
som behöver förbättras. Till exempel finns det flera interna kontrollplaner som 
innehåller kontroller av risker som omhändertas i andra processer. Nämnderna 
bör prioritera att kontrollera de risker som inte omhändertas i andra processer. 
Vidare är kontrollmoment och kontrollmetoder ibland oklart formulerade vilket 
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 
nämnderna att formulera kontrollmoment och kontrollmetoder i enhetlighet 
med upprättad handbok och manualer.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 
2. Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-20 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en intern kontrollplan för år 2023. Nämndens verksamhet består i att förbereda inför genomförandet av valet till 
Europaparlamentet våren 2024 under kontrollperioden. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till 
följd av brand, vattenskador, stöld eller 
vandalisering. 

Motverka brand och att stöld förekommer Valmaterialet kontrolleras 
kontinuerligt så ingen 
vattenläcka eller brand 
uppstår samt larmade och 
låsta lokaler för att förhindra 
stölder. 

Varje 
månad 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för påverkad 
verksamhet vid 
sjukdom på 
Valnämndens 
kansli 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att verksamheten påverkas vid sjukdom 
eftersom endast en är fastanställd inom 
verksamheten. 

Kontrollera att viktiga arbetsuppgifter utförs 
enligt fastställda valprocesser samt upplärning 
av back-up personal. 

Kontrollera att rutiner och 
manualer efterföljs vid 
ordinarie personals frånvaro 
samt att back-up i 
Valnämndens diarium och 
bemannade e-postbrevlådor 
och valtelefoner finns. 

Varje 
halvår 

Risk att personal 
och 
förtroendevalda 
hotas och 
trakasseras 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att personal och förtroendevalda hotas 
och trakasseras genom till exempel sociala 
medier, e-post eller post. 

Uppföljning av inkomna hot och trakasserier 
samt ha en dialog med berörd part i förhållande 
till etablerade policys och riktlinjer inom Borås 
Stad 

Undersök anmälningar med 
avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet 
(CKS) 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Val Risk för 
sabotage  mot 
röstningslokaler 
och vallokaler 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för sabotage av lokaler med 
valverksamhet under valet. 

Kontrollera så att röstningslokalerna samt 
vallokalerna inte saboteras eller utsätts för 
skada så inte röstmottagningen kan pågå. 

Ha god kontakt med polisen 
samt väktare och ha 
kontroller/ronder av samtliga 
röstningslokaler och 
vallokaler. Röstmottagarna 
måste vara välinsatta i att 
de ansvarar för ordningen i 
vallokalerna. När inget val 
genomförs ska lokalerna 
kontrolleras så dessa inte är 
i behov av renovering när 
valet sedan sker. 

Varje år 

Risk för sabotage 
av valmaterial 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för sabotage av valmaterial under valet, 
innebär att nytt material måste levereras till 
lokaler eller beställas från Valmyndigheten. 

Förhindra sabotage av valmaterial. Kontrollera valmaterialet 
samt att det finns 
uppdaterade inventeringar 
inför kommande val samt 
komplettera beställningar 
vid behov. 

Varje 
kvartal 

Risk för 
informationspåverk
an 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för informationspåverkan genom sociala 
medier. 

Ha god uppmärksamhet på Borås Stads 
sociala medier angående falska nyheter om 
valet och genomförandet. 

Ha hjälp av 
kommunikationsavdelningen 
för att kontrollera eventuell 
spridning av falska nyheter. 

Varje 
månad 

Risk för 
cyberattacker 
 
Riskbedömning 
2023 
16 

Risk för att valdatasystemet eller val.se inte 
fungerar eller åtkomst till systemen. 

Kontrollera systemen samt webbsidor att dessa 
är nåbara. 

Kontrollera valdatasystemen 
samt webbsidor att dessa är 
nåbara. 
Se till att ha uppdaterade 
Excel-filer på röstmottagare, 
vallokaler och valdistrikt. 

Varje 
månad 

Risk för omval eller 
extraval 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för omval eller extraval och krav på 
beredskap med projekttid 3 månader. 

Följa händelseutvecklingen, 
omvärldsbevakning. 

Valnämnden ska alltid vara 
förbereda på omval/extraval 
och under 
mellanvalsperioden ska 
valprocesser uppdateras 
samt inventeringar av 
valmaterial, vallokaler och 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

röstmottagare göras. Inom 3 
månader ska Valnämnden 
kunna genomföra ett val. 

 



 

 
Riskanalys 2023 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan och riskanalys för år 2023. År 2023 genomförs 

inget val som Valnämnden känner till i dagsläget. Dock kommer verksamheten att arbeta med valet till Europaparlamentet då detta val genomförs i maj 
2024 och förarbetet pågår 1,5 år innan genomförandet. Detta har en inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa riskers 
sannolikhet och konsekvens. 

2 Regler för Intern kontroll 

Valnämnden beslutade om regler och anvisningar för intern kontroll för egen del 2020-02-24. 

Valnämnden fattar beslut om regler och anvisningar för intern kontroll efter den nya mandatperioden och därmed nämndens första sammanträde år 2023. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Valnämndens ledamöter och ersättare kommer vara delaktiga och ta fram riskanalys inför år 2023 via en workshop på nämndens sammanträde den 16 
juni 2022. Valnämndens kansli arbetar därefter fram ett underlag med förslag till riskanalys för nämnden att besluta om. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår 
Beskrivning  
Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till följd av 
brand, vattenskador, stöld eller vandalisering. 

12 Ja Materialet förvaras brandsäkert men 
kan förekomma incidenter om man 
vill påverka valet och ta valmaterial. 
Materialet förvaras i flera lokaler. 

 

Delegation Risk att beslut fattas på fel nivå 
Beskrivning  
Risk att beslut fattas på fel nivå (Valnämnden istället 
för Kommunstyrelsen), vilket leder till ogiltigt beslut. 

6 Nej   

Risk att Valnämnden på grund av bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut 
Beskrivning  
Risk att Valnämnden på grund av bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut. 

3 Nej   

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 

2 Nej   



Valnämnden, Riskanalys 2023 3(8) 

Beskrivning  
Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 

Diarium      

Projektledning Risk för ineffektivitet på grund av bristande planering 
av framtida val 
Beskrivning  
Risk för att inte mellanvalsperioderna används effektivt 
för förberedelser inför kommande val. 

3 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Bisyssla Risk för att rutinen för bisyssla inte efterlevs 
Beskrivning  
Risk för förtroendeskada om rutinen för bisyssla inte 
efterlevs. 

6 Nej   

Rekrytering av 
personal 

Risk för brister i rekryteringen 
Beskrivning  
Risk för bristfälliga rutiner vid rekrytering av 
röstmottagare 

8 Nej   

Risk för lågt intresse vid rekrytering 
Beskrivning  
Risk för lågt intresse för att arbeta som röstmottagare, 
vilket resulterar i en för låg bemanning. 

4 Nej   

Bristfällig kunskap 
Beskrivning  
Bristfällig kunskap hos röstmottagare inför och under 
ett val. 

8 Nej Valnämnden utbildar samtliga 
röstmottagare inför ett val samt att 
de får manualer att utgå från under 
valdagen. I varje lokal arbetar 
ordförande och vice ordförande med 
erfarenheter från tidigare val som 
arbetsleder gruppen. 

 

Personal- och 
lönekontroller 

Brister i valledning och valsamordning 
Beskrivning  
Kan påverka personalens vilja negativt att engagera 
sig i ytterligare val. 

3 Nej   

Risk för påverkad verksamhet vid sjukdom på 
Valnämndens kansli 

12 Ja Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 

Tidsbegränsad anställning. 
Beskrivning  
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Beskrivning  
Risk att verksamheten påverkas vid sjukdom eftersom 
endast en är fastanställd inom verksamheten. 

förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

Risk för felaktig hantering av personuppgifter 
Beskrivning  
Risk att Valnämnden bryter mot 
dataskyddsförordningen och får betala vite. 

6 Nej   

Risk att personal och förtroendevalda hotas och 
trakasseras 
Beskrivning  
Risk att personal och förtroendevalda hotas och 
trakasseras genom till exempel sociala medier, e-post 
eller post. 

12 Ja Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

Involverat säkerhetsavdelningen 
Beskrivning  
Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

3 Nej   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller Risk att Valnämnden inte är insatt i de senaste 
lagförändringarna i Vallagen 
Beskrivning  
Risk för att Valnämnden tar beslut som inte uppfyller 
lagkraven. 

8 Nej   

Val Risk för sabotage  mot röstningslokaler och vallokaler 
Beskrivning  
Risk för sabotage av lokaler med valverksamhet under 
valet. 

12 Ja Valnämnden har back-up lokaler 
samt pop-up tält i beredskap. 
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Risk för sabotage av valmaterial 
Beskrivning  
Risk för sabotage av valmaterial under valet, innebär 
att nytt material måste levereras till lokaler eller 
beställas från Valmyndigheten. 

12 Ja Valnämnden har tagit höjd för extra 
resurser från Valmyndigheten 
gällande valmaterial. 

Materialresurser 
 

Risk för stöld av röster. 
Beskrivning  
Risk för stöld och publicering av röster. 

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

 

Risk vid transport av röster 
Beskrivning  
Risk för stöld eller rån av röster vid transport av röster. 

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

 

Risk för informationspåverkan 
Beskrivning  
Risk för informationspåverkan genom sociala medier. 

12 Ja Kommunikationsavdelningen är 
involverad och har bevakningar. 

 

Risk för påverkan vid politisk propaganda 
Beskrivning  
Risk för att valverksamheten påverkas av politisk 
propaganda, kan innebära att vallokal får stängas. 

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
vallokaler är inte öppna och kommer 
inte vara val om inte folkomröstning 
eller omval/extraval utlyses. 

 

Risk för cyberattacker 
Beskrivning  
Risk för att valdatasystemet eller val.se inte fungerar 
eller åtkomst till systemen. 

16 Ja Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

Beredskap manuella åtgärder. 
Beskrivning  
Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

Risk för omval eller extraval 
Beskrivning  
Risk för omval eller extraval och krav på beredskap 
med projekttid 3 månader. 

12 Ja Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

Beredskap valprocesser. 
Beskrivning  
Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

8 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s

 4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 

4 21 19 18 15 5 3 

23 

20 17 16 10 9 7 22 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras 
(1-3) Totalt: 23 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Upphandling 1 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Bisyssla 2 Risk för att rutinen för bisyssla inte 
efterlevs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Rekrytering av 
personal 

3 Risk för brister i rekryteringen 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

14 12 6 1 11 8 2 

13 

5 10 7 1 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

4 Risk för lågt intresse vid rekrytering 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

5 Bristfällig kunskap 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Valnämnden utbildar samtliga 
röstmottagare inför ett val samt att 
de får manualer att utgå från under 
valdagen. I varje lokal arbetar 
ordförande och vice ordförande med 
erfarenheter från tidigare val som 
arbetsleder gruppen. 

Personal- och 
lönekontroller 

6 Brister i valledning och valsamordning 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

7 Risk för påverkad verksamhet vid 
sjukdom på Valnämndens kansli 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

8 Risk för felaktig hantering av 
personuppgifter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 Risk att personal och förtroendevalda 
hotas och trakasseras 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

Inventarier 10 Risk för att brand och stöld uppstår 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Materialet förvaras brandsäkert men 
kan förekomma incidenter om man 
vill påverka valet och ta valmaterial. 
Materialet förvaras i flera lokaler. 

Delegation 11 Risk att beslut fattas på fel nivå 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

12 Risk att Valnämnden på grund av 
bristande/felaktiga beslutsunderlag tar 
felaktigt beslut 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

13 Risk att tjänsteperson fattar beslut som 
hen saknar delegation för. 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Diarium         

Projektledning 14 Risk för ineffektivitet på grund av 
bristande planering av framtida val 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Verksamhetskontr 15 Risk att Valnämnden inte är insatt i de 4.Allvarlig 2.Mindre  8 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

oller senaste lagförändringarna i Vallagen sannolik 

Val 16 Risk för sabotage  mot röstningslokaler 
och vallokaler 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har back-up lokaler 
samt pop-up tält i beredskap. 

17 Risk för sabotage av valmaterial 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har tagit höjd för extra 
resurser från Valmyndigheten 
gällande valmaterial. 

18 Risk för stöld av röster. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

19 Risk vid transport av röster 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

20 Risk för informationspåverkan 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Kommunikationsavdelningen är 
involverad och har bevakningar. 

21 Risk för påverkan vid politisk 
propaganda 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
vallokaler är inte öppna och kommer 
inte vara val om inte folkomröstning 
eller omval/extraval utlyses. 

22 Risk för cyberattacker 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

23 Risk för omval eller extraval 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 
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Internkontrollplan och riskanalys 2023 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2022 godkänns.              

Ärendet i sin helhet 

Riskanalys och internkontrollplan för år 2023 har upprättats.  

År 2023 påbörjas förarbetet inför valet till Europaparlamentet och detta har en 
inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa 
riskers sannolikhet och konsekvens. 

Utifrån ett förändrat samhällsklimat samt omvärld har flera risker kring 
cyberattacker, informationspåverkan samt förberedelser inför omval/extraval 
inkluderats. 

2020-02-24 antog Valnämnden regler och anvisningar för intern kontroll för 
egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

1. Internkontrollplan 2022 för Valnämnden 

2. Riskanalys för 2022 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Valnämnden                                  
 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Kommunstyrelsen 

3. Inrapportering i Stratsys 
 
 
 

 

Viktor Åberg (S) 
Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 



 

 

Valkansliet 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
valnamnden@boras.se 

Telefon 
033-35 70 16 

 

 
 

Sida 

1(3) 
Datum 

2020-02-24 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2020-00008 1.2.3.2 

 
Anna Enochsson 
Handläggare 
033 35 70 55 
 

 

 

Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 
organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. 
 

Nämnden 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheten kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Valledaren  

Valledaren ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 
konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla 
verksamhetsområden. Valledaren ska se till att en väsentlighets- och riskanalys 
upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för 
nämnden. Valledaren bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 
Valledaren ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, 
hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att 
kontrollen är tillräcklig. Valledaren ska omgående informera nämnden och 
Stadsrevisionen om det hos Valnämndens kansli avslöjas misstanke om brott. 
 
Valledaren har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och 
anvisningar samt nämndens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Valledaren ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den 
som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan. Valledaren bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs. Valledaren ska årligen rapportera till 
Valnämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
Valnämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
 
Medarbetarna (i samband med valår) 

Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker 
och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till valledaren. 
 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 
områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 
 
Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva 
mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna 
välja ut kontroller ska valledaren årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.  
 
Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i 
måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, 
ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och 
väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 
 
Sannolikhet (risk)  Väsentlighet 
1. Osannolik   1. Försumbar 
2. Mindre sannolik  2. Lindrig 
3. Möjlig   3. Kännbar 
4. Sannolik   4. Allvarlig 
 
Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) 
ska kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre 
sannolikhets- och väsentlighetsgrad. 
  
Intern kontrollplan 

Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser 
som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheten når 
sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern 
kontrollplan ska innehålla följande delar:  

- Process, det vill säga rutin eller system. 
- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa. 
- Kontrollmetod. 
- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
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- Ansvaret för att följa upp kontrollmomentet. 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
 

Rapportering till nämnden 

När valledarens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till 
nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska 
sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser 
och föreslagna förbättringar. 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i Valnämnden till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 



 

 
Riskanalys 2023 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan och riskanalys för år 2023. År 2023 genomförs 

inget val som Valnämnden känner till i dagsläget. Dock kommer verksamheten att arbeta med valet till Europaparlamentet då detta val genomförs i maj 
2024 och förarbetet pågår 1,5 år innan genomförandet. Detta har en inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa riskers 
sannolikhet och konsekvens. 

2 Regler för Intern kontroll 

Valnämnden beslutade om regler och anvisningar för intern kontroll för egen del 2020-02-24. 

Valnämnden fattar beslut om regler och anvisningar för intern kontroll efter den nya mandatperioden och därmed nämndens första sammanträde år 2023. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Valnämndens ledamöter och ersättare kommer vara delaktiga och ta fram riskanalys inför år 2023 via en workshop på nämndens sammanträde den 16 
juni 2022. Valnämndens kansli arbetar därefter fram ett underlag med förslag till riskanalys för nämnden att besluta om. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår 
Beskrivning  
Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till följd av 
brand, vattenskador, stöld eller vandalisering. 

12 Ja Materialet förvaras brandsäkert men 
kan förekomma incidenter om man 
vill påverka valet och ta valmaterial. 
Materialet förvaras i flera lokaler. 

 

Delegation Risk att beslut fattas på fel nivå 
Beskrivning  
Risk att beslut fattas på fel nivå (Valnämnden istället 
för Kommunstyrelsen), vilket leder till ogiltigt beslut. 

6 Nej   

Risk att Valnämnden på grund av bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut 
Beskrivning  
Risk att Valnämnden på grund av bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut. 

3 Nej   

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 

2 Nej   
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Beskrivning  
Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 

Diarium      

Projektledning Risk för ineffektivitet på grund av bristande planering 
av framtida val 
Beskrivning  
Risk för att inte mellanvalsperioderna används effektivt 
för förberedelser inför kommande val. 

3 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Bisyssla Risk för att rutinen för bisyssla inte efterlevs 
Beskrivning  
Risk för förtroendeskada om rutinen för bisyssla inte 
efterlevs. 

6 Nej   

Rekrytering av 
personal 

Risk för brister i rekryteringen 
Beskrivning  
Risk för bristfälliga rutiner vid rekrytering av 
röstmottagare 

8 Nej   

Risk för lågt intresse vid rekrytering 
Beskrivning  
Risk för lågt intresse för att arbeta som röstmottagare, 
vilket resulterar i en för låg bemanning. 

4 Nej   

Bristfällig kunskap 
Beskrivning  
Bristfällig kunskap hos röstmottagare inför och under 
ett val. 

8 Nej Valnämnden utbildar samtliga 
röstmottagare inför ett val samt att 
de får manualer att utgå från under 
valdagen. I varje lokal arbetar 
ordförande och vice ordförande med 
erfarenheter från tidigare val som 
arbetsleder gruppen. 

 

Personal- och 
lönekontroller 

Brister i valledning och valsamordning 
Beskrivning  
Kan påverka personalens vilja negativt att engagera 
sig i ytterligare val. 

3 Nej   

Risk för påverkad verksamhet vid sjukdom på 
Valnämndens kansli 

12 Ja Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 

Tidsbegränsad anställning. 
Beskrivning  
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Beskrivning  
Risk att verksamheten påverkas vid sjukdom eftersom 
endast en är fastanställd inom verksamheten. 

förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

Risk för felaktig hantering av personuppgifter 
Beskrivning  
Risk att Valnämnden bryter mot 
dataskyddsförordningen och får betala vite. 

6 Nej   

Risk att personal och förtroendevalda hotas och 
trakasseras 
Beskrivning  
Risk att personal och förtroendevalda hotas och 
trakasseras genom till exempel sociala medier, e-post 
eller post. 

12 Ja Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

Involverat säkerhetsavdelningen 
Beskrivning  
Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

3 Nej   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller Risk att Valnämnden inte är insatt i de senaste 
lagförändringarna i Vallagen 
Beskrivning  
Risk för att Valnämnden tar beslut som inte uppfyller 
lagkraven. 

8 Nej   

Val Risk för sabotage  mot röstningslokaler och vallokaler 
Beskrivning  
Risk för sabotage av lokaler med valverksamhet under 
valet. 

12 Ja Valnämnden har back-up lokaler 
samt pop-up tält i beredskap. 
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Risk för sabotage av valmaterial 
Beskrivning  
Risk för sabotage av valmaterial under valet, innebär 
att nytt material måste levereras till lokaler eller 
beställas från Valmyndigheten. 

12 Ja Valnämnden har tagit höjd för extra 
resurser från Valmyndigheten 
gällande valmaterial. 

Materialresurser 
 

Risk för stöld av röster. 
Beskrivning  
Risk för stöld och publicering av röster. 

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

 

Risk vid transport av röster 
Beskrivning  
Risk för stöld eller rån av röster vid transport av röster. 

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

 

Risk för informationspåverkan 
Beskrivning  
Risk för informationspåverkan genom sociala medier. 

12 Ja Kommunikationsavdelningen är 
involverad och har bevakningar. 

 

Risk för påverkan vid politisk propaganda 
Beskrivning  
Risk för att valverksamheten påverkas av politisk 
propaganda, kan innebära att vallokal får stängas. 

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
vallokaler är inte öppna och kommer 
inte vara val om inte folkomröstning 
eller omval/extraval utlyses. 

 

Risk för cyberattacker 
Beskrivning  
Risk för att valdatasystemet eller val.se inte fungerar 
eller åtkomst till systemen. 

16 Ja Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

Beredskap manuella åtgärder. 
Beskrivning  
Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

Risk för omval eller extraval 
Beskrivning  
Risk för omval eller extraval och krav på beredskap 
med projekttid 3 månader. 

12 Ja Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

Beredskap valprocesser. 
Beskrivning  
Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

8 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s

 4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 

4 21 19 18 15 5 3 

23 

20 17 16 10 9 7 22 
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  Sannolikhet  
 

Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras 
(1-3) Totalt: 23 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Upphandling 1 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Bisyssla 2 Risk för att rutinen för bisyssla inte 
efterlevs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Rekrytering av 
personal 

3 Risk för brister i rekryteringen 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

14 12 6 1 11 8 2 

13 

5 10 7 1 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

4 Risk för lågt intresse vid rekrytering 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

5 Bristfällig kunskap 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Valnämnden utbildar samtliga 
röstmottagare inför ett val samt att 
de får manualer att utgå från under 
valdagen. I varje lokal arbetar 
ordförande och vice ordförande med 
erfarenheter från tidigare val som 
arbetsleder gruppen. 

Personal- och 
lönekontroller 

6 Brister i valledning och valsamordning 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

7 Risk för påverkad verksamhet vid 
sjukdom på Valnämndens kansli 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

8 Risk för felaktig hantering av 
personuppgifter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 Risk att personal och förtroendevalda 
hotas och trakasseras 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

Inventarier 10 Risk för att brand och stöld uppstår 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Materialet förvaras brandsäkert men 
kan förekomma incidenter om man 
vill påverka valet och ta valmaterial. 
Materialet förvaras i flera lokaler. 

Delegation 11 Risk att beslut fattas på fel nivå 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

12 Risk att Valnämnden på grund av 
bristande/felaktiga beslutsunderlag tar 
felaktigt beslut 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

13 Risk att tjänsteperson fattar beslut som 
hen saknar delegation för. 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Diarium         

Projektledning 14 Risk för ineffektivitet på grund av 
bristande planering av framtida val 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Verksamhetskontr 15 Risk att Valnämnden inte är insatt i de 4.Allvarlig 2.Mindre  8 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

oller senaste lagförändringarna i Vallagen sannolik 

Val 16 Risk för sabotage  mot röstningslokaler 
och vallokaler 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har back-up lokaler 
samt pop-up tält i beredskap. 

17 Risk för sabotage av valmaterial 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har tagit höjd för extra 
resurser från Valmyndigheten 
gällande valmaterial. 

18 Risk för stöld av röster. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

19 Risk vid transport av röster 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

20 Risk för informationspåverkan 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Kommunikationsavdelningen är 
involverad och har bevakningar. 

21 Risk för påverkan vid politisk 
propaganda 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
vallokaler är inte öppna och kommer 
inte vara val om inte folkomröstning 
eller omval/extraval utlyses. 

22 Risk för cyberattacker 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

23 Risk för omval eller extraval 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

 



 

 
Intern kontrollplan 2023 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en intern kontrollplan för år 2023. Nämndens verksamhet består i att förbereda inför genomförandet av valet till 
Europaparlamentet våren 2024 under kontrollperioden. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till 
följd av brand, vattenskador, stöld eller 
vandalisering. 

Motverka brand och att stöld förekommer Valmaterialet kontrolleras 
kontinuerligt så ingen 
vattenläcka eller brand 
uppstår samt larmade och 
låsta lokaler för att förhindra 
stölder. 

Varje 
månad 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för påverkad 
verksamhet vid 
sjukdom på 
Valnämndens 
kansli 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att verksamheten påverkas vid sjukdom 
eftersom endast en är fastanställd inom 
verksamheten. 

Kontrollera att viktiga arbetsuppgifter utförs 
enligt fastställda valprocesser samt upplärning 
av back-up personal. 

Kontrollera att rutiner och 
manualer efterföljs vid 
ordinarie personals frånvaro 
samt att back-up i 
Valnämndens diarium och 
bemannade e-postbrevlådor 
och valtelefoner finns. 

Varje 
halvår 

Risk att personal 
och 
förtroendevalda 
hotas och 
trakasseras 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att personal och förtroendevalda hotas 
och trakasseras genom till exempel sociala 
medier, e-post eller post. 

Uppföljning av inkomna hot och trakasserier 
samt ha en dialog med berörd part i förhållande 
till etablerade policys och riktlinjer inom Borås 
Stad 

Undersök anmälningar med 
avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet 
(CKS) 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Val Risk för 
sabotage  mot 
röstningslokaler 
och vallokaler 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för sabotage av lokaler med 
valverksamhet under valet. 

Kontrollera så att röstningslokalerna samt 
vallokalerna inte saboteras eller utsätts för 
skada så inte röstmottagningen kan pågå. 

Ha god kontakt med polisen 
samt väktare och ha 
kontroller/ronder av samtliga 
röstningslokaler och 
vallokaler. Röstmottagarna 
måste vara välinsatta i att 
de ansvarar för ordningen i 
vallokalerna. När inget val 
genomförs ska lokalerna 
kontrolleras så dessa inte är 
i behov av renovering när 
valet sedan sker. 

Varje år 

Risk för sabotage 
av valmaterial 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för sabotage av valmaterial under valet, 
innebär att nytt material måste levereras till 
lokaler eller beställas från Valmyndigheten. 

Förhindra sabotage av valmaterial. Kontrollera valmaterialet 
samt att det finns 
uppdaterade inventeringar 
inför kommande val samt 
komplettera beställningar 
vid behov. 

Varje 
kvartal 

Risk för 
informationspåverk
an 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för informationspåverkan genom sociala 
medier. 

Ha god uppmärksamhet på Borås Stads 
sociala medier angående falska nyheter om 
valet och genomförandet. 

Ha hjälp av 
kommunikationsavdelningen 
för att kontrollera eventuell 
spridning av falska nyheter. 

Varje 
månad 

Risk för 
cyberattacker 
 
Riskbedömning 
2023 
16 

Risk för att valdatasystemet eller val.se inte 
fungerar eller åtkomst till systemen. 

Kontrollera systemen samt webbsidor att dessa 
är nåbara. 

Kontrollera valdatasystemen 
samt webbsidor att dessa är 
nåbara. 
Se till att ha uppdaterade 
Excel-filer på röstmottagare, 
vallokaler och valdistrikt. 

Varje 
månad 

Risk för omval eller 
extraval 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för omval eller extraval och krav på 
beredskap med projekttid 3 månader. 

Följa händelseutvecklingen, 
omvärldsbevakning. 

Valnämnden ska alltid vara 
förbereda på omval/extraval 
och under 
mellanvalsperioden ska 
valprocesser uppdateras 
samt inventeringar av 
valmaterial, vallokaler och 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

röstmottagare göras. Inom 3 
månader ska Valnämnden 
kunna genomföra ett val. 

 



 

 

Valnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-06-16 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00046 1.2.3.2 
 

  

 

Internkontrollplan och riskanalys 2023 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2022 godkänns.              

Ärendet i sin helhet 

Riskanalys och internkontrollplan för år 2023 har upprättats.  

År 2023 påbörjas förarbetet inför valet till Europaparlamentet och detta har en 
inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa 
riskers sannolikhet och konsekvens. 

Utifrån ett förändrat samhällsklimat samt omvärld har flera risker kring 
cyberattacker, informationspåverkan samt förberedelser inför omval/extraval 
inkluderats. 

2020-02-24 antog Valnämnden regler och anvisningar för intern kontroll för 
egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

1. Internkontrollplan 2022 för Valnämnden 

2. Riskanalys för 2022 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Valnämnden                                  
 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Kommunstyrelsen 

3. Inrapportering i Stratsys 
 
 
 

 

Viktor Åberg (S) 
Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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E-post 
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Telefon 
033-35 70 16 
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Datum 

2020-02-24 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2020-00008 1.2.3.2 

 
Anna Enochsson 
Handläggare 
033 35 70 55 
 

 

 

Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 
organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. 
 

Nämnden 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheten kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Valledaren  

Valledaren ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 
konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla 
verksamhetsområden. Valledaren ska se till att en väsentlighets- och riskanalys 
upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för 
nämnden. Valledaren bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 
Valledaren ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, 
hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att 
kontrollen är tillräcklig. Valledaren ska omgående informera nämnden och 
Stadsrevisionen om det hos Valnämndens kansli avslöjas misstanke om brott. 
 
Valledaren har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och 
anvisningar samt nämndens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Valledaren ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den 
som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan. Valledaren bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs. Valledaren ska årligen rapportera till 
Valnämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
Valnämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
 
Medarbetarna (i samband med valår) 

Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker 
och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till valledaren. 
 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 
områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 
 
Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva 
mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna 
välja ut kontroller ska valledaren årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.  
 
Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i 
måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, 
ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och 
väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 
 
Sannolikhet (risk)  Väsentlighet 
1. Osannolik   1. Försumbar 
2. Mindre sannolik  2. Lindrig 
3. Möjlig   3. Kännbar 
4. Sannolik   4. Allvarlig 
 
Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) 
ska kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre 
sannolikhets- och väsentlighetsgrad. 
  
Intern kontrollplan 

Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser 
som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheten når 
sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern 
kontrollplan ska innehålla följande delar:  

- Process, det vill säga rutin eller system. 
- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa. 
- Kontrollmetod. 
- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
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- Ansvaret för att följa upp kontrollmomentet. 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
 

Rapportering till nämnden 

När valledarens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till 
nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska 
sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser 
och föreslagna förbättringar. 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i Valnämnden till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 
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Sammanträdesdatum 

2022-06-13 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr KUN 2022-000441.2.3.2 

Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2023 
samt att översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för 
kännedom.    

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Arbetet börjar med att 
identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir en intern kontrollplan. 
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 
kontrollerna ska göras.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 
riskmomentet kontrolleras under kommande år.  

Under arbetet med riskidentifiering inför 2023 har fokus varit att identifiera nya 
risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på 
förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2022 
till internkontroll planen 2023.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i 
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 
hanteras på verksamhetsnivå.  

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2023 

2. Riskanalys 2023 

Yrkanden 
Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna har inkommit med ett 
alternativt beslutsförslag, att beskrivande åtgärder ska läggas till dokumentet 
gällande intern kontrollplan/riskanalys som direkt åtgärd, se bilaga 1.  

Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar på att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2023 samt 
översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons och Mitt-S-Samverkans förslag. 
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Sammanträdesdatum 

2022-06-13 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstning begärs. 

Propositionsordning  
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag röstar ja, den som inte vill röstar 
nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Valter Kotsalainens och 
Sverigedemokraternas förslag”. 

Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Falco Güldenpfennig (KD), 
Farzaneh Gashemi (C), Jan-Erik Löberg (S), Monica Haglund Borg (S), Sokol 
Demaku (S), Lotta Löfgren Hjelm (M), Marie Jöreteg (M). Samt nej av Valter 
Kotsalainen (SD).  

Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag. 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, 
se bilaga 2.  

 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Ida Burén 
Nämndsekreterare                      Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 15 juni 2022 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
 



 

 

 

2022-06-13 

                          

     Kulturnämnden 

Dnr: 2022-000613 

Alternativt förslag 

 

10. Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Att följa arbetsmiljölagen är viktigt för alla verksamheter. Vissa arbetsmiljöåtgärder kan man lägga 

upp en tidsatt handlingsplan för. Andra arbetsmiljöåtgärder kan inte vänta eftersom personal under 

tiden kan befaras råka ut för olycksfall eller personskador.  

Sverigedemokraterna yrkar att nedanstående åtgärder ska läggas till i dokumentet gällande intern 

kontrollplan/riskanalys som direkt åtgärd.  

 

Biblioteken: 

Vandalisering, droganvändning och drogförsäljning förekommer. Risken är störst på Stadsbiblioteket.  

 

Direkt åtgärd: 

Att säkerställa att personal på biblioteken har kunskaper och skriftliga instruktioner hur de ska agera 

vid oro, hot och våldssituationer. De ska ha tillgång till snabb hjälp vid oro, hot och våldshandlingar 

genom direktlarm till närliggande verksamhet/vaktbolag/polis.  

 

Borås Konstmuseum: 

Räddningstjänsten ser stora brister i brandskyddet.  

Försening av nödvändiga åtgärder för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, framställan gjord till 

LFF.  

 

Direkt åtgärd: 

Att direkt åtgärda bristerna i brandskyddet.  

Att direkt åtgärda de arbetsmiljöbrister som tidigare framkommit och ännu inte åtgärdats gällande 

arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet.  

Valter Kotsalainen          Maria Lindgren  

Ledamot  SD                    Ersättare SD 

Kulturnämnden  

SD Borås 



 

 

2022-06-13 

                            

     Kulturnämnden 

Dnr: 2022-000613 

 

Reservation 

 

10. Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte göra de ändringar och tillägg som finns i vårt 

alternativa förslag. 

 

Valter Kotsalainen 

Ledamot 

Kulturnämnden 

SD Borås 

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Kulturnämnden 
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1 Inledning 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal Brist på delaktighet hos medarbetare 
leder till sämre måluppfyllnad 
 
Riskbedömning 2023 
9 

I enlighet med tillitsresans intentioner måste medarbetare bli mer 
involverade och detaljstyrningen minska. Bristande engagemang 
hos medarbetare med en försämrad måluppfyllelse. Engagerade 
och involverade medarbetare bidrar till förändring och utveckling 
i verksamheterna och ökad måluppfyllelse. 

Måluppfyllnad och 
pulsmätning 

Uppföljning målluppfyllnad 
samt pulsmätningar med 
personal 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kulturnämnden Tiden för att göra Riskanalysen är för 
kort, så den blir inte grundligt utförd 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Att den gemensamma riskanalysen inte gås igenom 
grundligt 

Att den gemensamma 
riskanalysen inte gås 
igenom och följs upp 

Gemensam analys i nämnd 
i samband med att förra 
årets intern kontrollplan 
rapporteras 

Varje år 

Tjänstepersoner har inte rätt 
förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, vilket gör att vissa uppdrag 
inte blir gjorda 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Att personalen har korrekta roller och förstår sina uppdrag Verksamhetsredovisning i 
tertial 1 och 2, 
samt  årsredovisningen 

Återrapportering till nämnd Varje 
tertial 

Biblioteken Otrygghet/kriminalitet på 
Stadsbiblioteket 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Vandalisering, droganvändning och drogförsäljning 
förekommer. Risken är störst på Stadsbiblioteket och kan 
leda till oro och otrygghet bland personalen och att färre 
användare tar sig till Stadsbiblioteket. 

Antal anmälningar Tillbudsanmälningar, 
rapporter från Securitas 
varje kvartal, rapporter tas 
upp på LSG. 

Varje år 

Borås 
Konstmuseum 

Skador på konstsamlingen då 
magasinen är undermåliga 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade 
utifrån dagens behov. Stora verk får inte plats och står 
direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador. 
Dörrpassager är inte anpassade och konst måste packas 
upp utomhus. Räddningstjänsten ser stora brister i 
brandskyddet i samtliga magasin. 

Antal skadade konstverk Genomgång av 
konstsamling och 
dokumentation av skador. 

Varje år 

Försening av nödvändiga åtgärder för 
arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, 
framställan gjord till LFF 2021 

Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet som 
stängt och slutet. Risk att besökare uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns både 

Kontroll av tillgänglighet Framställan har gjorts till 
LFF 2021 avseende 
säkerhet, arbetsmiljö och 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

 
Riskbedömning 2023 
12 

publik och personalytor som inte uppfyller dagens krav på 
tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga för rullstolsburna 
samt att de är tunga och det saknas dörröppnare. Museet 
bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar ska kunna vistas och utrymmas 
säkert. Risk för personskador. 

tillgänglighet. Genomgång 
av lokalerna ur olika 
tillgänglighetsperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv. 

Borås 
Stadsteater 

Minskat publikunderlag 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Nationellt är trenden för teaterbesök nedåtgående. Det 
finns en risk för ett minskat publikunderlag då utbudet av 
aktiviteter och kulturutbud är stort och brett. 

Besök och publikstatistik Uppföljning av antalet 
deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

Varje 
tertial 

Kulturskolan Utmaning att rekrytera och behålla 
utbildad personal 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny 
personal/lärare till Kulturskolan, samt att kunna behålla 
befintlig personal. 

Omvärldsanalys i Sjuhärad 
och Göteborgsregionen 

Resultat från 
omvärldsanalysen. Visar på 
en ökad svårighet att 
rekrytera utbildad personal 

Varje år 

Publika Möten Minskat besöks- och publikunderlag 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Publiken och målgrupperna uteblir då nya och andra vanor 
har etablerats under pandemin, vilket är en tydlig trend. 
Besöksbeteendet har förändrats och det finns fortsatt en 
försiktighet att besöka publika kulturarrangemang för den 
traditionella vuxna publiken vilket resulterar i lägre intäkter. 
Däremot sker en snabbare återgång för utbudet riktat mot 
barn och unga. 

Besök och publikstatistik Uppföljning av antalet 
deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

Varje 
tertial 

Ramen för medel till föreningarna är för 
liten för att kunna stödja föreningars 
kulturinsatser och utveckling 
 
Riskbedömning 2023 
12 

Föreningarnas omkostnader har ökat och storleken på 
sökta medel har därför också ökat. Då budgetramen för 
medel till föreningar inte har utökats medför detta att alla 
föreningar för lägre belopp än vad som sökts, ibland så lågt 
som hälften. Antalet föreningar som söker har ökat utan att 
ökade medel har tillsatts. 
Resultatet är att förvaltningen inte kan fullfölja reglementet 
om att stödja kulturföreningar och utveckla kulturlivet i 
Borås. 

Årlig handläggning av 
ansökningar för bidrag och 
stöd till kulturens 
föreningsliv samt aktörer 

Handläggning och 
budgetarbete, kontakt med 
föreningar och aktörer 

Varje år 

De 
kulturhistoriska 
museerna 

Lång framförhållning med avtalen 
påverkar budgetförutsättningar 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Avtal för större projekt måste ingås långt i förväg och skrivs 
ofta före budgeten är satt. Tiden för att genomföra 
budgetprocessen är för kort, vilket medför en osäkerhet om 
de medel som finns att tillgå. 

Månadsuppföljningar Tätare uppföljningar och 
planering för kommande 
utställningar 

Varje år 

Borås Museum och nödvändiga 
åtgärder uteblir trots framställan till LFF 
 
Riskbedömning 2023 
12 

Osäkerhet om de nödvändiga renoveringarna som framförs 
till LFF kommer att genomföras. Saknar återkoppling från 
LFF i samband med budget vilket medför att Vård och 
Underhållsplanen inte kan följas. 

Kontinuerlig kontakt med 
LFF och DKM 

Avstämningar genom möten Varje 
halvår 

 



 
Riskanalys 2023 

Kulturnämnden 
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1 Inledning 

2 Regler för Intern kontroll 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Arbetet med att ta fram riskanalys har gjorts av samtliga verksamheter var för sig samt för Kulturnämnden. Bedömningarna är gjorda utifrån sannolikhet och 

konsekvens för varje verksamhet. Risker som inte åtgärdats från föregående år följer med. 

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Skadat förtroende för förvaltningen med en minskad trovärdighet 
Beskrivning 
Medarbetare ska lämna in anmälan om bisyssla för att förhindra att en bisyssla kan vara 
förtroendeskadlig 

4 Nej   

Personal Brister i den långsiktiga kompetensförsörjning 
Beskrivning 
Behov att differentiera yrkesroller och bredda rekryteringen så att kompetensen används 
ändamålsenligt. Kontinuerlig kompetensutveckling (och ev. omställning av verksamheten) 
blir viktigt för att utveckla medarbetare och verksamhet 

6 Nej   

Brist i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Beskrivning 
Arbetsmiljöarbetet måste följas upp bättre för att se om det får effekt och då kunna utveckla 
arbetsmiljön. 

8 Nej   

Brist på delaktighet hos medarbetare leder till sämre måluppfyllnad 
Beskrivning 
I enlighet med tillitsresans intentioner måste medarbetare bli mer involverade och 
detaljstyrningen minska. Bristande engagemang hos medarbetare med en försämrad 
måluppfyllelse. Engagerade och involverade medarbetare bidrar till förändring och 
utveckling i verksamheterna och ökad måluppfyllelse. 

9 Ja   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Budgetprocess      
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Ekonomikluster Risk för att fakturor inte betalas i tid 
Beskrivning 
Om fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna, ex. dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter 
och risk för inkassokostnader. 

6 Nej   

Inköp utanför ramavtal 
Beskrivning 
Risk att inköp görs hos leverantörer där det inte finns upphandling 

9 Nej Information till 
chefer och 
medarbetare, följs 
upp på enhetsnivå 

 

Risk för att attestreglementet inte efterlevs 
Beskrivning 
Attestreglementet förtydligar regler och riktlinjer kopplat till ekonomiska transaktioner. 
Attestreglementet berör flera områden som är viktiga att ha koll på som beslutsattestant. 

6 Nej   

Risk för brister i kundfakturaprocessen 
Beskrivning 
Risk för att kostnader för nyttjade tjänster inte faktureras. 

9 Nej Följs upp på 
enhetsnivå. 

 

Risk för ekonomiska handlingar inte arkiveras redovisningsmässigt korrekt. 
Beskrivning 
Räkenskapsmaterial ska sparas i ordnat skick och på ett överskådligt sätt i 10 år. 

9 Nej Information till 
chefer och 
medarbetare, följs 
upp på enhetsnivå 

 

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Kulturnämnden Handlingarna finns inte tillgängliga i Ciceron 
Beskrivning 
Att handlingarna inte kommer ut, bristande information 

4 Nej   

Hot/våld mot förtroendevald 
Beskrivning 
Som förtroendevald kan man utsättas för hot och våld 

4 Nej Förvatntingen tar 
vidare åtgärden att 
ett kriskort bör 
utformas och ges till 
alla politiker. 

 

Bristande transparens mot invånare (medborgare) 
Beskrivning 
Ledamöter i nämnden är inte transparanta mot invånarna 

4 Nej   

Tiden för att göra Riskanalysen är för kort, så den blir inte grundligt utförd 
Beskrivning 
Att den gemensamma riskanalysen inte gås igenom grundligt 

9 Ja   
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Otydlighet, information och brist på öppenhet 
Beskrivning 
Bristande underlag från presidiet 

6 Nej   

Tjänstepersoner har inte rätt förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, vilket gör att vissa 
uppdrag inte blir gjorda 
Beskrivning 
Att personalen har korrekta roller och förstår sina uppdrag 

9 Ja   

Biblioteken Otrygghet/kriminalitet på Stadsbiblioteket 
Beskrivning 
Vandalisering, droganvändning och drogförsäljning förekommer. Risken är störst på 
Stadsbiblioteket och kan leda till oro och otrygghet bland personalen och att färre användare 
tar sig till Stadsbiblioteket. 

9 Ja   

Nya uppdrag kräver resurser som påverkar budget (inom ramen) 
Beskrivning 
Bibliotekens grunduppdrag är att hålla biblioteken öppna och arbeta för att främja läsning, 
bildning och ett demokratiskt samhälle. Många vill samarbeta med biblioteken och nya 
arbetsuppgifter och uppdrag kräver tid och resurser, något som riskerar att gå ut över 
grunduppdragen. 

4 Nej   

Budget saknas för att täcka all renovering av biblioteken 
Beskrivning 
Renovering av biblioteken finns inte med i budget och måste äskas för vid varje tillfälle. svårt 
att styra över samt svårighet att planera verksamhetens ekonomi. 

6 Nej   

Brist i datasäkerheten för bibliotekssystemet 
Beskrivning 
Det finns risk att bibliotekssystemet kan hackas eller utsättas för cyberattacker. 

6 Nej   

Målet för skolbiblioteksprogrammet uppnås inte 
Beskrivning 
Låg bemanning ger en risk för att skolbiblioteksprogrammets mål inte nås. Splittrade tjänster 
(fördelade på flera skolor) gör det svårt att rekrytera och vi är inte en attraktiv arbetsgivare. 

8 Nej   

Borås Konstmuseum Bortprioritering av uppdrag om inte resurser tilldelas för genomförandet 
Beskrivning 
Konstmuseet har brister i den digitala tillgängligheten då det saknas resurser för att göra 
dessa åtgärder. 

9 Nej Konstmuseet har 
tilldelats medel från 
förvaltningens 
digitaliseringsbudge
t, arbete påbörjar 
under 2022.  

 

Skador på konstsamlingen då magasinen är undermåliga 
Beskrivning 
Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade utifrån dagens behov. Stora verk får 
inte plats och står direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador. Dörrpassager är 
inte anpassade och konst måste packas upp utomhus. Räddningstjänsten ser stora brister i 
brandskyddet i samtliga magasin. 

9 Ja   

Försening av nödvändiga åtgärder för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, framställan 
gjord till LFF 2021 

12 Ja   
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Beskrivning 
Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet som stängt och slutet. Risk att besökare 
uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns både publik och personalytor som inte 
uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga för rullstolsburna samt att 
de är tunga och det saknas dörröppnare. Museet bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett 
eventuella funktionsnedsättningar ska kunna vistas och utrymmas säkert. Risk för 
personskador. 

Logistiska problem medför stängning av museet minst 15 veckor per år vid installation av 
nya utställningar 
Beskrivning 
Samtliga rum är genomgångsrum vilket gör att man inte kan stänga av rummen vid nya 
utställningar, 
Lokalerna disposition  är inte optimal då alla rum är genomgångsrum vilket gör att hela 
museet måste strängas vid varje ombyggnad, minst 15 veckor per år. 

8 Nej   

Borås Stadsteater Minskat publikunderlag 
Beskrivning 
Nationellt är trenden för teaterbesök nedåtgående. Det finns en risk för ett minskat 
publikunderlag då utbudet av aktiviteter och kulturutbud är stort och brett. 

9 Ja   

Kulturskolan Barn och ungdomar erbjuds inte plats på Kulturskolan 
Beskrivning 
Inom befintlig budget för personal och verksamhet kan inte alla sökande beredas plats på 
Kulturskolan. 

8 Nej   

Utmaning att rekrytera och behålla utbildad personal 
Beskrivning 
Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny personal/lärare till Kulturskolan, samt 
att kunna behålla befintlig personal. 

9 Ja   

Publika Möten Minskat besöks- och publikunderlag 
Beskrivning 
Publiken och målgrupperna uteblir då nya och andra vanor har etablerats under pandemin, 
vilket är en tydlig trend. Besöksbeteendet har förändrats och det finns fortsatt en försiktighet 
att besöka publika kulturarrangemang för den traditionella vuxna publiken vilket resulterar i 
lägre intäkter. Däremot sker en snabbare återgång för utbudet riktat mot barn och unga. 

9 Ja   

Nya uppdrag utan en utökad budgetram medför minskat antal aktiviteter och att uppdragen 
inte kan genomföras 
Beskrivning 
Verksamhetsbudgeten påverkas stort då det kommer nya uppdrag utan att medels tillsätts. 
Det medför att vi inte kan utveckla uppdrag eller genomföra aktiviteter som planeras, vilket 
främst påverkar utbudet riktat till barn och unga. 

9 Nej Medel har tillsatts 
under 2022, 
avvaktar resultat 
och analys.  

 

Ramen för medel till föreningarna är för liten för att kunna stödja föreningars kulturinsatser 
och utveckling 
Beskrivning 
Föreningarnas omkostnader har ökat och storleken på sökta medel har därför också ökat. 
Då budgetramen för medel till föreningar inte har utökats medför detta att alla föreningar för 

12 Ja   
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lägre belopp än vad som sökts, ibland så lågt som hälften. Antalet föreningar som söker har 
ökat utan att ökade medel har tillsatts. 
Resultatet är att förvaltningen inte kan fullfölja reglementet om att stödja kulturföreningar och 
utveckla kulturlivet i Borås. 

Alla verksamheter      

IT/Telefoni 
(Ekonomikluster) 

     

De kulturhistoriska 
museerna 

Högre arbetsbelastning i samband med stora och kostsamma utställningar 
Beskrivning 
Större utställningar ställer högre krav på personal, budget och säkerhet. 

6 Nej   

Lång framförhållning med avtalen påverkar budgetförutsättningar 
Beskrivning 
Avtal för större projekt måste ingås långt i förväg och skrivs ofta före budgeten är satt. Tiden 
för att genomföra budgetprocessen är för kort, vilket medför en osäkerhet om de medel som 
finns att tillgå. 

9 Ja   

Borås Museum och nödvändiga åtgärder uteblir trots framställan till LFF 
Beskrivning 
Osäkerhet om de nödvändiga renoveringarna som framförs till LFF kommer att genomföras. 
Saknar återkoppling från LFF i samband med budget vilket medför att Vård och 
Underhållsplanen inte kan följas. 

12 Ja   

Samarbetet mellan Borås Museum och De sjuhäradernas kulturhistoriska förening 
försämras 
Beskrivning 
Museet och föreningen har delvis olika syn på hur museet ska drivas. 

6 Nej   

7 Riskmatris 

K
o

n
s
e
k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 
 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

3 2 15 

25 23 11 10 6 

32 30 

27 26 24 21 20 19 

17 14 13 8 7 5 33 22 
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2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 34 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Bisyssla 1 Skadat förtroende för förvaltningen med 
en minskad trovärdighet 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kulturnämnden 2 Handlingarna finns inte tillgängliga i 
Ciceron 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

3 Hot/våld mot förtroendevald 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Förvatntingen tar vidare åtgärden att 
ett kriskort bör utformas och ges till 
alla politiker. 

4 Bristande transparens mot invånare 
(medborgare) 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

5 Tiden för att göra Riskanalysen är för 
kort, så den blir inte grundligt utförd 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

6 Otydlighet, information och brist på 
öppenhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 Tjänstepersoner har inte rätt 
förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, 
vilket gör att vissa uppdrag inte blir 
gjorda 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

9 4 1 34 31 28 29 18 16 12 

17 17 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Budgetprocess         

Biblioteken 8 Otrygghet/kriminalitet på 
Stadsbiblioteket 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

9 Nya uppdrag kräver resurser som 
påverkar budget (inom ramen) 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

10 Budget saknas för att täcka all 
renovering av biblioteken 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

11 Brist i datasäkerheten för 
bibliotekssystemet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

12 Målet för skolbiblioteksprogrammet 
uppnås inte 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

Borås 
Konstmuseum 

13 Bortprioritering av uppdrag om inte 
resurser tilldelas för genomförandet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Konstmuseet har tilldelats medel 
från förvaltningens 
digitaliseringsbudget, arbete 
påbörjar under 2022.  

14 Skador på konstsamlingen då 
magasinen är undermåliga 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

15 Försening av nödvändiga åtgärder för 
arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, 
framställan gjord till LFF 2021 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

16 Logistiska problem medför stängning av 
museet minst 15 veckor per år vid 
installation av nya utställningar 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

Borås Stadsteater 17 Minskat publikunderlag 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kulturskolan 18 Barn och ungdomar erbjuds inte plats 
på Kulturskolan 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

19 Utmaning att rekrytera och behålla 
utbildad personal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Publika Möten 20 Minskat besöks- och publikunderlag 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

21 Nya uppdrag utan en utökad budgetram 
medför minskat antal aktiviteter och att 
uppdragen inte kan genomföras 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Medel har tillsatts under 2022, 
avvaktar resultat och analys.  

22 Ramen för medel till föreningarna är för 
liten för att kunna stödja föreningars 
kulturinsatser och utveckling 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Ekonomikluster 23 Risk för att fakturor inte betalas i tid 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Inköp utanför ramavtal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Information till chefer och 
medarbetare, följs upp på 
enhetsnivå 

25 Risk för att attestreglementet inte 
efterlevs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

26 Risk för brister i kundfakturaprocessen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp på enhetsnivå. 

27 Risk för ekonomiska handlingar inte 
arkiveras redovisningsmässigt korrekt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Information till chefer och 
medarbetare, följs upp på 
enhetsnivå 

Personal 28 Brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjning 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

29 Brist i uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

30 Brist på delaktighet hos medarbetare 
leder till sämre måluppfyllnad 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Alla verksamheter         

IT/Telefoni 
(Ekonomikluster) 

        

De kulturhistoriska 
museerna 

31 Högre arbetsbelastning i samband med 
stora och kostsamma utställningar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

32 Lång framförhållning med avtalen 
påverkar budgetförutsättningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

33 Borås Museum och nödvändiga 
åtgärder uteblir trots framställan till LFF 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

34 Samarbetet mellan Borås Museum och 
De sjuhäradernas kulturhistoriska 
förening försämras 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2023 

samt att översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för 

kännedom.    

 

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras 

blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Arbetet börjar med att 

identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir en intern kontrollplan. 

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 

kontrollerna ska göras.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och 

konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 

riskmomentet kontrolleras under kommande år.  

Under arbetet med riskidentifiering inför 2023 har fokus varit att identifiera nya 

risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på 

förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2022 

till internkontroll planen 2023.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i 

verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 

arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 

hanteras på verksamhetsnivå.  

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023 

2. Riskanalys 2023 

Samverkan 

FSG 2022-06-07 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se 
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Ordförande 

Ida Burén 
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Intern kontrollplan 2023 

Överförmyndarnämnden 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag som gode män och förvaltare. I ansvarsområdet ingår att i 
övrigt utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Att beslut har fattats av behörig person Kontroll att beslut har fattats 
av behörig person genom 
stickprovskontroll i 30 akter. 

Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Bisyssla Risk för att anställd 
missar att anmäla 
bisyssla 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Bisyssla kan skada verksamhet, påverka 
arbetsprestation eller vara förtroendeskadlig. 
Anställd ska anmäla bisyssla och chef ska ta 
ställning till den. 

Att medarbetare är medvetna om skyldigheten 
att anmäla bisyssla 

Årligen informera 
medarbetare om 
skyldigheten att anmäla 
bisyssla. Görs vid 
nyanställning och 
medarbetarsamtal. 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  

Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll
frekvens  

Verksamhetsko
ntroller 

Risk för brister i 
utbildning av 
ställföreträdare och 
kontroll av 
ställföreträdarens 
lämplighet 

En ställföreträdare ska enligt lag vara "rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig". Utbildningsbrister 
kan få till följd att uppdraget inte sker 
rättssäkert. Huvudmän kan exempelvis gå 
miste om bidrag och rätt till adekvat service. 
Bristande kontroll av ställföreträdarens 

Att ställföreträdare får adekvat utbildning och 
att lämpligheten kontrolleras på ett adekvat 
sätt. 

Stickprovskontroll i 30 akter 
för att kontrollera att 
ställföreträdare som 
förordnas har fått en 
adekvat utbildning och 
genomgått registerkontroll 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

 
Riskbedömning 
2023 
6 

allmänna lämplighet kan få till följd att svårt 
skuldsatta personer eller personer som begått 
brott förordnas för uppdrag. 

hos kronofogden, 
socialtjänsten och polisen, 
att befintliga ställföreträdare 
har kontrollerats årligen hos 
kronofogden samt att alla 
kontrollerats en gång per år 
i polisens 
belastningsregister. 

Risk för att 
dataskyddsförordni
ngen (GDPR) inte 
följs 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Om nämnden inte följer 
dataskyddsförordningen och har kontroll över 
sin hantering av personuppgifter kan enskilda 
lida skada och nämnden kan få kännbara böter. 

Att nämnden följer dataskyddsförordningen Utbildning av enhetens 
personal om 
personuppgiftsbehandlingar 
vid APT två gånger per år. 

Varje år 

Risk för att 
nämnden saknar 
tillräckliga metoder 
och resurser för att 
kontrollera 
ställföreträdarens 
ekonomiska 
förvaltning 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Olämpliga ställföreträdare kan brista i förmåga 
att sköta huvudmannens ekonomi. 
Huvudmannens kostnader och ev skulder kan 
öka pga att ställföreträdaren inte har kontroll 
över ekonomin. Ställföreträdare med kan 
frestas att begå brott genom att överföra 
huvudmannens egendom till sig själv. 

Att nämnden har tillräckliga metoder och 
resurser för granskning av ställföreträdarens 
ekonomiska förvaltning 

Fortlöpande kontroll av att 
granskning av ekonomiska 
redovisningar sker i enlighet 
med länsstyrelsen 
rekommendationer. 

Varje år 

Risk för bristande 
beredskap vid 
oförutsedda 
händelser, ex 
pandemier 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Bristande beredskap kan negativ påverka 
nämndens möjligheter att utföra dess uppgifter. 

Att nämnden har tillräcklig beredskap för att 
klara större oförutsedda händelser 

Genomgång av 
verksamhetens organisation 
vid APT en gång per år 
tillsammans med 
medarbetare. Kontrollera att 
planer för verksamheten är 
uppdaterade. 

Varje år 

Ställföreträdare Risk för 
svårigheter att få 
tag i nya 
ställföreträdare 

Beslut om ställföreträdare tar längre tid. 
Huvudmän får inte hjälp i rimlig tid. 

Att nämnden har tillräckliga metoder att föreslå 
ställföreträdare även för svåra och tunga 
ärenden 

Vid veckovisa 
personalmöten gå igenom 
ärendebalanser för tunga 
och svåra ärenden. 

Varje 
tertial 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

 
Riskbedömning 
2023 
9 

Löpande kontroll att inget 
ärende på 
ställföreträdarlistan är äldre 
än sex månader. 

 



 

 
Riskanalys 2023 

Överförmyndarnämnden 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag som gode män och förvaltare. I ansvarsområdet ingår att i 
övrigt utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken. 

2 Regler för Intern kontroll 

Överförmyndarnämnden antog den 20 februari 2018 Regler och anvisningar för intern kontroll. Dokumentet har efter revidering förlängts att gälla tills 
vidare vid nämndens sammanträde den 25 augusti 2020. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Verksamheten och även frågor med anknytning till risker diskuteras löpande under 
året. Vid ett särskilt sammanträde den 15 juni 2022 har presidiet, bestående av ordförande och vice ordförande, sammanställt och upprättat förslag till 
riskanalys som nämndbehandlas vid sammanträde den 23 augusti 2022. 

Presidiet har stått för riskanalysen och har bedömt och angett värdena för sannolikhet/konsekvens samt även bestämt vilka risker som ska tas med och 
föras över till plan. Verksamhetschefen har stått för sakkunskap och svarat på frågor från presidiet. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskb ed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning  
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Ja   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Bisyssla Risk för att anställd missar att anmäla bisyssla 
Beskrivning  
Bisyssla kan skada verksamhet, påverka 

6 Ja Verksamhetschefen informerar vid 
nyanställning och årliga 
medarbetarsamtal om skyldigheten 
att anmäla bisyssla. 
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arbetsprestation eller vara förtroendeskadlig. Anställd 
ska anmäla bisyssla och chef ska ta ställning till den. 

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller Risk för brist på gode män till ensamkommande barn 
vid ökat asylmottagande. 
Beskrivning  
Brister i organisationen kan innebära att god man inte 
utses i rimlig tid. Vid ett ökat asylmottagande kan det 
uppstå brist på gode män, vilket kan leda till 
rättsförluster för de unga. 

6 Nej Nämnden följer genom 
omvärldsbevakning världsläget och 
prognoser för asylmottagande. 
Riskbilden finns fortfarande kvar i 
analysen men förs inte över till 
kontrollplan för 2023. 

 

Risk för brister i utbildning av ställföreträdare och 
kontroll av ställföreträdarens lämplighet 
Beskrivning  
En ställföreträdare ska enligt lag vara "rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig". Utbildningsbrister kan få 
till följd att uppdraget inte sker rättssäkert. Huvudmän 
kan exempelvis gå miste om bidrag och rätt till adekvat 
service. Bristande kontroll av ställföreträdarens 
allmänna lämplighet kan få till följd att svårt skuldsatta 
personer eller personer som begått brott förordnas för 
uppdrag. 

6 Ja Lämplighetsprövningar sker löpande 
men det är också viktigt att det finns 
en grundläggande prövning. 

 

Risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
Beskrivning  
Om nämnden inte följer dataskyddsförordningen och 
har kontroll över sin hantering av personuppgifter kan 
enskilda lida skada och nämnden kan få kännbara 
böter. 

6 Ja Korrekt hantering av personuppgifter 
är en ständigt pågående process. 
Fortlöpande anpassningar måste 
göras och medarbetare behöver 
göras medvetna om behandlingar av 
personuppgifter.   

 

Risk för att nämnden saknar tillräckliga metoder och 
resurser för att kontrollera ställföreträdarens 
ekonomiska förvaltning 
Beskrivning  
Olämpliga ställföreträdare kan brista i förmåga att 
sköta huvudmannens ekonomi. Huvudmannens 
kostnader och ev skulder kan öka pga att 
ställföreträdaren inte har kontroll över ekonomin. 
Ställföreträdare med kan frestas att begå brott genom 
att överföra huvudmannens egendom till sig själv. 

8 Ja Riskbilden tar sikte på nämndens 
möjligheter att upptäcka 
oegentligheter eller brister i 
ställföreträdarens förvaltning av 
huvudmannens ekonomi. Nämndens 
tillsyn sker främst genom granskning 
av ställföreträdares redovisningar.  
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Risk för bristande beredskap vid oförutsedda 
händelser, ex pandemier 
Beskrivning  
Bristande beredskap kan negativ påverka nämndens 
möjligheter att utföra dess uppgifter. 

8 Ja De senaste årens pandemi har satt 
ljuset på myndigheters beredskap 
vid oförutsedda händelser. 
Överförmyndarnämnden är en lite 
nämnden med förhållandevis små 
resurser och få anställda. Det är av 
vikt att organisationen har 
beredskap för olika scenarion.  

 

Ställföreträdare Risk för svårigheter att få tag i nya ställföreträdare 
Beskrivning  
Beslut om ställföreträdare tar längre tid. 
Huvudmän får inte hjälp i rimlig tid. 

9 Ja Komplicerade och svår ärenden 
ökar. De är ofta av sådan karaktär 
att i grunden ideellt arbetande 
lekmän inte vill åta sig uppdragen. 
Nämnden prioriterar uppgiften. Nya 
rekryteringssätt tas fram och 
utbildningar effektiviseras.  

 

7 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s

 

4 

4 
 

8 

 

12 
 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

6 5 

7 4 3 2 1 8 
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1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 8 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Delegation 1 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Verksamhetskontr
oller 

2 Risk för brist på gode män till 
ensamkommande barn vid ökat 
asylmottagande. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Nämnden följer genom 
omvärldsbevakning världsläget och 
prognoser för asylmottagande. 
Riskbilden finns fortfarande kvar i 
analysen men förs inte över till 
kontrollplan för 2023. 

3 Risk för brister i utbildning av 
ställföreträdare och kontroll av 
ställföreträdarens lämplighet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Lämplighetsprövningar sker löpande 
men det är också viktigt att det finns 
en grundläggande prövning. 

4 Risk för att dataskyddsförordningen 
(GDPR) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Korrekt hantering av personuppgifter 
är en ständigt pågående process. 
Fortlöpande anpassningar måste 
göras och medarbetare behöver 
göras medvetna om behandlingar av 
personuppgifter.   

5 Risk för att nämnden saknar tillräckliga 
metoder och resurser för att kontrollera 
ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Riskbilden tar sikte på nämndens 
möjligheter att upptäcka 
oegentligheter eller brister i 
ställföreträdarens förvaltning av 
huvudmannens ekonomi. Nämndens 

7 1 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

tillsyn sker främst genom granskning 
av ställföreträdares redovisningar.  

6 Risk för bristande beredskap vid 
oförutsedda händelser, ex pandemier 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja De senaste årens pandemi har satt 
ljuset på myndigheters beredskap 
vid oförutsedda händelser. 
Överförmyndarnämnden är en lite 
nämnden med förhållandevis små 
resurser och få anställda. Det är av 
vikt att organisationen har 
beredskap för olika scenarion.  

Bisyssla 7 Risk för att anställd missar att anmäla 
bisyssla 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Verksamhetschefen informerar vid 
nyanställning och årliga 
medarbetarsamtal om skyldigheten 
att anmäla bisyssla. 

Ställföreträdare 8 Risk för svårigheter att få tag i nya 
ställföreträdare 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Komplicerade och svår ärenden 
ökar. De är ofta av sådan karaktär 
att i grunden ideellt arbetande 
lekmän inte vill åta sig uppdragen. 
Nämnden prioriterar uppgiften. Nya 
rekryteringssätt tas fram och 
utbildningar effektiviseras.  
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Riskanalys 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna redovisad riskanalys samt, att 
översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de 
förtroendevalda, ledningen och övriga professioner samverkar i syfte att uppnå 
följande mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Intern kontroll börjar med en riskanalys. Den är viktig för att kartlägga 
nämndens och förvaltningens största riskbilder. Den ringar in och bedömer på 
vilket sätt en risk ska omhändertas. Riskanalysen är första steget i framtagandet 
för en intern kontrollplan, vilken ska gälla för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2023 

 



 
Riskanalys 2023 

Lokalförsörjningsnämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

Lokalförsörjningsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll utgår från Borås Stads regler. Avrapportering sker i Stadens styr- och ledningssystem 

Stratsys och följer årshjulet för intern kontroll. 

Det interna kontrollarbetet inom nämndens verksamhetsområde är organiserat som följer; 

- Lokalförsörjningsnämnden ska årligen anta en intern kontrollplan som tagits fram utifrån genomförd riskanalys. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningar genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

- Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i 

samverkan med nämnden se till att en riskanalys genomförs och med den som underlag upprätta en intern kontrollplan. Förvaltningschefen bevakar att planen 

följs upp. Allvarliga brister ska omedelbart rapporteras till nämnden. 

- Avdelningschefer/enhetschefer har ansvar för att det finns rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att dessa 

är kända av medarbetarna. Chefer ska löpande bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till närmaste chef. Allvarliga brister 

ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. 

- Alla anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Förutom nämndes internkontrollregler är Lokalförsörjningsnämndens verksamhet certifierad enligt ISO 9001 och 14001. Detta innebär årliga intern- och extern 

revisioner av ledningssystem, kvalité och miljöarbete. Intern revisionerna ska ge svar på hur olika processer fungerar i praktiken och vad verksamheten ska 

arbeta med för att förbättra sitt arbetssätt medan en extern revision granskar om verksamheten uppfyller certifieringsstandarderna. Extern revisionen utförs av 

certifieringsorganet LRQA. En förnyelserevision som innebär att hela ledningssystemet revideras sker med två års mellanrum. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Nämnden har genomfört sin årliga diskussion och arbetat med riskanalysen. Förslag på förändring, tillägg och synpunkter på riskanalysen har sammanställts av 

förvaltningsledningen som också bidragit med synpunkter utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Arbetet har resulterat i att Nämnden i riskanalysen för år 2023 identifierat 14 riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Egen 

verksamhet, Personal och Ekonomi. 

Riskbedömning för Verksamhet/Processen Internhyressystemet har inför 2023 sänkts från 9 till 6. Internhyressystemet infördes 2017. En revidering har gjorts 

av reglerna och effekterna av systemet följs och utvärderas årligen. Processen tas dock med i interkontrollplanen för år 2023. 
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3 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Riskbild 
Riskbedömning 
2023 

Till plan 2023 Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Lokalförsörjningsnämndens 
prövande roll 

Risk att fattade beslut av nämnden avseende 
avveckling av fastigheter inte blir godkända av KS. 
Beskrivning 
Om nämnden beslutar att ett enskilt fastighetsobjekt 
inte kan användas till lokalförsörjning och beslutet inte 
godkänns av KS innebär detta en fortsatt förvaltning av 
objekt som borde avvecklas. Kostnader kvarstår på 
objekt. Befintliga resurser används inte optimalt och 
kostnadseffektivt. 

9 Ja   

Nytt internhyressystem Risk för många mindre ytor i verksamheten Lediga 
disponibla ytor (Lokalbank). 
Beskrivning 
Det är möjligt att verksamheten säger upp mindre ytor i 
ett enskilt objekt som gör att den uppsagda ytan inte är 
optimal att använda för en annan verksamhet. Ytan kan 
exempelvis vara en förrådsyta som ligger inom en 
skolenhet vars tillträde inte kan avgränsas med lätthet. 
Detta medför ett sämre lokalutnyttjande vilket inte är 
resurseffektivt. 

6 Ja Se kommentar Rapport avsnitt 
2. 

 

Kommunikation Risk för att nämndsledamöter på grund av ett 
komplicerat beslutsunderlag inte blir tillräckligt insatta i 
ett ärende för att kunna ta ett korrekt beslut. 
Beskrivning 
Många frågor är komplexa. Komplexiteten gör att det 
kan finnas risk i att beslutsunderlag brister i 
förståelighet. 

9 Ja   

Lokalresursplanering Risk för att den långsiktig lokalplanering inte kan möta 
verksamhetens lokalbehov som det är planerat. 
Beskrivning 
Oförutsägbara och/eller sent ändrade 
omvärldsförutsättningar kan komma att innebära ökade 
kostnader för Staden. Planeringen kan också påverkas 
av brist på byggbar mark eller försenade beslut om 
byggbar mark, och/eller brist på möjliga lokaler att 
förhyra. Förhyrning av lokaler kan även försvåras av de 
krav Staden ställer på lokalbeståndet för sin 
verksamhet. 

 

 

 

9 Ja   
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4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 
2023 

Till plan 2023 Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk att medarbetare inte känner till reglerna om bisyssla och 
att de inte följs. 
Beskrivning 
Krav på redogörelse och redovisning av Bisyssla. Som offentlig 
anställda får man inte ha bisysslor som är förtroendeskadliga, 
konkurrerande eller arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA). Arbetsgivaren ska i samband med en 
nyanställning av personal informera om denna skyldighet. 

3 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att det inte går att få tag på rätt kompetens vid en 
rekrytering. 
Beskrivning 
Råder svårigheter att rekrytera inom de yrken som förvaltnings- 
resp. byggverksamheten kräver då dessa är bristyrken. 

6 Nej   

Risk att en hög och/eller ökad arbetsbelastning inte ger 
utrymme för kompetensutveckling av befintlig personal 
Beskrivning 
Mindre tid för kompetensutveckling av befintlig personal ger 
sämre förutsättningar i det längre perspektivet att utveckla 
verksamheten och att bibehålla befintlig kompetens. 

6 Nej   

Personalomsättning Risk för hög arbetsbelastning i samband med hög 
personalomsättning. 
Beskrivning 
Svårighet att rekrytera rätt kompetens kan leda till att 
kvarvarande medarbetare får en hög arbetsbelastning och 
ansvar under en längre period. 

9 Ja   

Distansarbete Risk för en försämrad arbetsmiljö 
Beskrivning 
Distansarbete kan medföra en försämrad arbetsmiljö. 
Möjligheten till distansarbete är i grunden positivt av flera skäl 
men ställer andra typer av krav?på ledning, arbetsmiljö och 
gränsdragning mellan arbete och privatliv. 

 

 

 

 

6 Nej   
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5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 
2023 

Till plan 2023 Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad och 
Skatteverkets regler ej följs, samt att representation/utbildning 
ej är godkänd. Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Nej   

Upphandling Risk för att verksamheten inte följer befintliga ramavtal. 
Beskrivning 
Ramavtal tillämpas felaktigt . Ej upphandlade leverantörer 
används. Direktupphandlingar görs utan att registreras i 
upphandlingsmodulen. 

6 Nej   

Drift och investeringar Risk för oförutsägbara kostnader och utgifter 
Beskrivning 
Omvärlden är osäker. Faktorer påverkar som är svåra att 
förutse, förhålla sig till och parera. Kan medföra stora 
konsekvenser. Negativ påverkan. 

9 Ja   

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2023 Till plan 2023 Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk att myndighetskrav och miljökrav inte följs 
Beskrivning 
Det finns myndighetskrav avseende t ex sprinklerrör 
och idrottsutrustning, samt miljökrav avseende t ex 
köldmedia och radon. Följs inte reglerna kan 
konsekvenserna bli allvarliga för verksamheten. 

6 Nej   

Förvaltningsprocessen Risk för att lokaler inte underhålls. 
Beskrivning 
Underhåll uteblir vilket på sikt medför ökade 
kostnader 

 

 

 

. 

8 Nej   
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7 Riskmatris 
K

o
n

s
e
k
v
e
n

s
 

4 
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8 

 

12 
 

16 
 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 14 

 

 

 

10 

3 

13 

11 8 7 5 2 1 14 12 9 6 4 
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Verksamhet / 
Process 

Risknr 
Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbe-
dömning 

2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 

Representation-
utbildning 

1 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

2 Risk att myndighetskrav och miljökrav inte 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Bisyssla 3 Risk att medarbetare inte känner till 
reglerna om bisyssla och att de inte följs. 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Lokalförsörjningsn
ämndens 
prövande roll 

4 Risk att fattade beslut av nämnden 
avseende avveckling av fastigheter inte 
blir godkända av KS. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Nytt 
internhyressystem 

5 Risk för många mindre ytor i 
verksamheten Lediga disponibla ytor 
(Lokalbank). 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Se kommentar Rapport avsnitt 2. 

Kommunikation 6 Risk för att nämndsledamöter på grund av 
ett komplicerat beslutsunderlag inte blir 
tillräckligt insatta i ett ärende för att kunna 
ta ett korrekt beslut. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kompetensförsörjn
ing 

7 Risk att det inte går att få tag på rätt 
kompetens vid en rekrytering. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk att en hög och/eller ökad 
arbetsbelastning inte ger utrymme för 
kompetensutveckling av befintlig personal 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Lokalresursplaneri
ng 

9 Risk för att den långsiktig lokalplanering 
inte kan möta verksamhetens lokalbehov 
som det är planerat. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Förvaltningsproce
ssen 

10 Risk för att lokaler inte underhålls. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Upphandling 11 Risk för att verksamheten inte följer 
befintliga ramavtal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personalomsättnin
g 

12 Risk för hög arbetsbelastning i samband 
med hög personalomsättning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Distansarbete 13 Risk för en försämrad arbetsmiljö 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Drift och 
investeringar 

14 Risk för oförutsägbara kostnader och 
utgifter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Lokalförsörjningsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2023, samt 
att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
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för Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljöledningssystem (ISO). Varje år utför förvaltningens 
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verksamhetssystemet. 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Lokalförsörjning
snämndens 
prövande roll 

Risk att fattade 
beslut av nämnden 
avseende 
avveckling av 
fastigheter inte blir 
godkända av KS. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om nämnden beslutar att ett enskilt 
fastighetsobjekt inte kan användas till 
lokalförsörjning och beslutet inte godkänns av 
KS innebär detta en fortsatt förvaltning av 
objekt som borde avvecklas. Kostnader 
kvarstår på objekt. Befintliga resurser används 
inte optimalt och kostnadseffektivt. 

Kontroll av att beslut i LFN godkänns av KS. Frågor ställs till ansvarig 
avdelning om aktuellt 
nämndsärende har 
godkänts i KS. 
Nämnden får information 
om KS-beslut i varje enskilt 
ärende. 
Om NEJ från KS får ärendet 
utredas vidare för åtgärd. 

Varje 
tertial 

Nytt 
internhyressyste
m 

Risk för många 
mindre ytor i 
verksamheten 
Lediga disponibla 
ytor (Lokalbank). 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Det är möjligt att verksamheten säger upp 
mindre ytor i ett enskilt objekt som gör att den 
uppsagda ytan inte är optimal att använda för 
en annan verksamhet. Ytan kan exempelvis 
vara en förrådsyta som ligger inom en 
skolenhet vars tillträde inte kan avgränsas med 
lätthet. Detta medför ett sämre lokalutnyttjande 
vilket inte är resurseffektivt. 

Kontroll av hur reglerna kring 
internhyressystemet har fungerat och om 
reglerna behöver revideras. 

Antalet uppsägningar och 
antalet lediga disponibla 
ytor förs löpande månadsvis 
och redovisas för nämnd. 
De utgör även 
verksamhetsmått och följs 
upp av Kommunfullmäktige. 
 
Vid behov utvärderas de 
lokaler som verksamhetens 
säger upp. Utvärdering 
redovisas för nämnd. 

Varje 
månad 

Kommunikation Risk för att 
nämndsledamöter 
på grund av ett 
komplicerat 
beslutsunderlag 
inte blir tillräckligt 
insatta i ett ärende 
för att kunna ta ett 
korrekt beslut. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Många frågor är komplexa. Komplexiteten gör 
att det kan finnas risk i att beslutsunderlag 
brister i förståelighet. 

Kontroll av att nämndsledamöterna får ett 
förståeligt underlag inför beslut. 

Diskussion ledningsgrupp 
och presidiet kring hur 
nämndes beslutsunderlag 
upplevs. 

Varje år 

Lokalresursplan
ering 

Risk för att den 
långsiktiga 
lokalplaneringen 
inte kan möta 

Oförutsägbara och/eller sent ändrade 
omvärldsförutsättningar kan komma att 
innebära ökade kostnader för Staden. 
Planeringen kan också påverkas av brist på 

Kontroll av att det inte finns hinder för 
genomförande av projekt 
(produktion/förhyrning) 

Frågor ställs till ansvarig 
avdelning om det funnits 
hinder vid genomförande av 
aktuella projekt alt. 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

verksamhetens 
lokalbehov som 
planerat. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

byggbar mark eller försenade beslut om 
byggbar mark, och/eller brist på möjliga lokaler 
att förhyra. Förhyrning av lokaler kan även 
försvåras av de krav Staden ställer på 
lokalbeståndet för sin verksamhet. 

förhyrning. 
Om JA bereds ärendet 
vidare för alternativ lösning. 
Ärendet redovisas för 
nämnd. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personalomsätt
ning 

Risk för hög 
arbetsbelastning i 
samband med hög 
personalomsättnin
g. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Svårighet att rekrytera rätt kompetens kan leda 
till att kvarvarande medarbetare får en hög 
arbetsbelastning och ansvar under en längre 
period. 

Kontroll av arbetade timmar totalt och per 
anställd (flexsaldo) 

Kontinuerlig avstämning och 
dialog ledningsgrupp 
gällande personalläget.  
 
Att konsekvensplan och 
åtgärdsplan finns upprättad. 
 
Att frågan om 
arbetsbelastning, 
kompetensprofil tas upp, 
följs upp och utvärderas i 
samband med det årliga 
medarbetarsamtalet och 
uppföljningssamtalet. 
Mätstickan används 
löpande månadsvis. 
 
Årlig utvärdering av SAM-
enkät samt genomförande 
av SAM-årshjul. 
 
FSG, Skyddsrond. 

Varje 
halvår 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  

Kontroll
frekvens  
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Drift och 
investeringar 

Risk för 
oförutsägbara 
kostnader och 
utgifter 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Omvärlden är osäker. Faktorer påverkar som är 
svåra att förutse, förhålla sig till och parera. 
Kan medföra stora konsekvenser. Negativ 
påverkan. 

Kontroll av budgetavvikelser Utökade ekonomiska 
utfallsanalyser. 
Omvärldsbevakning 
makroekonomi.  
Redovisas för nämnden vid 
behov. 

Varje 
månad 
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Intern kontrollplan 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2023, samt 
att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Lokalförsörjning
snämndens 
prövande roll 

Risk att fattade 
beslut av nämnden 
avseende 
avveckling av 
fastigheter inte blir 
godkända av KS. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om nämnden beslutar att ett enskilt 
fastighetsobjekt inte kan användas till 
lokalförsörjning och beslutet inte godkänns av 
KS innebär detta en fortsatt förvaltning av 
objekt som borde avvecklas. Kostnader 
kvarstår på objekt. Befintliga resurser används 
inte optimalt och kostnadseffektivt. 

Kontroll av att beslut i LFN godkänns av KS. Frågor ställs till ansvarig 
avdelning om aktuellt 
nämndsärende har 
godkänts i KS. 
Nämnden får information 
om KS-beslut i varje enskilt 
ärende. 
Om NEJ från KS får ärendet 
utredas vidare för åtgärd. 

Varje 
tertial 

Nytt 
internhyressyste
m 

Risk för många 
mindre ytor i 
verksamheten 
Lediga disponibla 
ytor (Lokalbank). 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Det är möjligt att verksamheten säger upp 
mindre ytor i ett enskilt objekt som gör att den 
uppsagda ytan inte är optimal att använda för 
en annan verksamhet. Ytan kan exempelvis 
vara en förrådsyta som ligger inom en 
skolenhet vars tillträde inte kan avgränsas med 
lätthet. Detta medför ett sämre lokalutnyttjande 
vilket inte är resurseffektivt. 

Kontroll av hur reglerna kring 
internhyressystemet har fungerat och om 
reglerna behöver revideras. 

Antalet uppsägningar och 
antalet lediga disponibla 
ytor förs löpande månadsvis 
och redovisas för nämnd. 
De utgör även 
verksamhetsmått och följs 
upp av Kommunfullmäktige. 
 
Vid behov utvärderas de 
lokaler som verksamhetens 
säger upp. Utvärdering 
redovisas för nämnd. 

Varje 
månad 

Kommunikation Risk för att 
nämndsledamöter 
på grund av ett 
komplicerat 
beslutsunderlag 
inte blir tillräckligt 
insatta i ett ärende 
för att kunna ta ett 
korrekt beslut. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Många frågor är komplexa. Komplexiteten gör 
att det kan finnas risk i att beslutsunderlag 
brister i förståelighet. 

Kontroll av att nämndsledamöterna får ett 
förståeligt underlag inför beslut. 

Diskussion ledningsgrupp 
och presidiet kring hur 
nämndes beslutsunderlag 
upplevs. 

Varje år 

Lokalresursplan
ering 

Risk för att den 
långsiktiga 
lokalplaneringen 
inte kan möta 

Oförutsägbara och/eller sent ändrade 
omvärldsförutsättningar kan komma att 
innebära ökade kostnader för Staden. 
Planeringen kan också påverkas av brist på 

Kontroll av att det inte finns hinder för 
genomförande av projekt 
(produktion/förhyrning) 

Frågor ställs till ansvarig 
avdelning om det funnits 
hinder vid genomförande av 
aktuella projekt alt. 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

verksamhetens 
lokalbehov som 
planerat. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

byggbar mark eller försenade beslut om 
byggbar mark, och/eller brist på möjliga lokaler 
att förhyra. Förhyrning av lokaler kan även 
försvåras av de krav Staden ställer på 
lokalbeståndet för sin verksamhet. 

förhyrning. 
Om JA bereds ärendet 
vidare för alternativ lösning. 
Ärendet redovisas för 
nämnd. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personalomsätt
ning 

Risk för hög 
arbetsbelastning i 
samband med hög 
personalomsättnin
g. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Svårighet att rekrytera rätt kompetens kan leda 
till att kvarvarande medarbetare får en hög 
arbetsbelastning och ansvar under en längre 
period. 

Kontroll av arbetade timmar totalt och per 
anställd (flexsaldo) 

Kontinuerlig avstämning och 
dialog ledningsgrupp 
gällande personalläget.  
 
Att konsekvensplan och 
åtgärdsplan finns upprättad. 
 
Att frågan om 
arbetsbelastning, 
kompetensprofil tas upp, 
följs upp och utvärderas i 
samband med det årliga 
medarbetarsamtalet och 
uppföljningssamtalet. 
Mätstickan används 
löpande månadsvis. 
 
Årlig utvärdering av SAM-
enkät samt genomförande 
av SAM-årshjul. 
 
FSG, Skyddsrond. 

Varje 
halvår 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  

Kontroll
frekvens  
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Drift och 
investeringar 

Risk för 
oförutsägbara 
kostnader och 
utgifter 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Omvärlden är osäker. Faktorer påverkar som är 
svåra att förutse, förhålla sig till och parera. 
Kan medföra stora konsekvenser. Negativ 
påverkan. 

Kontroll av budgetavvikelser Utökade ekonomiska 
utfallsanalyser. 
Omvärldsbevakning 
makroekonomi.  
Redovisas för nämnden vid 
behov. 

Varje 
månad 
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Intern kontrollplan 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2023, samt 
att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

 

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de 
förtroendevalda, ledningen och övriga professioner samverkar i syfte att uppnå 
följande mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen. 
Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljöledningssystem (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i 
verksamhetssystemet.            

 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023 

Beslutet expedieras t ill  

1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 

 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 



 
Riskanalys 2023 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Inledning 

Arbetet med intern kontroll ska ses som en naturlig del i verksamhetens förbättringsarbete. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation 

för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. På så vis är den 

interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på förbättringsområden och kvalitetssäkra vårt arbete utifrån uppdraget. 

2 Regler för Intern kontroll 

Fritids- och folkhälsonämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. Varje nämnd ska anta egna regler och 

anvisningar för intern kontroll och upprätta en organisation för arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för sin interna kontroll. Fritids- och 

folkhälsonämndens regler för intern kontroll utgår från Borås Stads ”Regler för intern kontroll”. 

Fritids- och folkhälsonämnden antog nämndspecifika regler för intern kontroll 2022-04-20. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern kontroll behöver göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska 

kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken 

konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. 

Risker ska identifieras både i verksamheten och ur ett politiskt perspektiv, och värderas utifrån; 

Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 

Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 

Verksamheterna och nämnden har varit delaktiga i riskidentifiering och riskanalys genom workshop under våren. Processen har genomförts i samband 

med budgetarbetet för 2023 vilket har bidragit till ett helhetsperspektiv i bedömningarna och planeringen för kommande år. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Delegation Risk för att delegationsordningen inte är 
ändamålsenlig 
Beskrivning 
Risk för att delegationsordningen inte är 
ändamålsenlig 
På grund av otillräckligt samtal och granskning av 
delegationsordningen i förvaltningen. 
Kan leda till att vi inte går i takt med andra 
förvaltningars delegation och att byråkratin internt ökar 
vilket inte stärker tillitsresans intentioner. 

6 Nej Finns rutin för att se över 
delegationsordningen minst en gång 
årligen. Vid förändringar görs tillägg i 
delegationsornding.  

En information och genomgång av 
delegationsordningen görs under 
året. 
Beskrivning 
Delegationsordningen tas upp för 
genomgång och granskning utifrån 
ändamålsenlighet i 
förvaltningsledningen. 

Mål och uppdrag Minskat besöksantal 
Beskrivning 
Risk för att besökare inte hittar tillbaka till 
verksamheten efter pandemin. Gäller framförallt 
badanläggningar och leder till minskade intäkter vilket 
ger en sårbarhet i verksamheten och utmaningar att 
klara grunduppdraget. 

9 Nej Följs upp inom ramen för ordinarie 
planering och uppföljning kopplat till 
budget 2023 genom 
verksamhetsmått.  

 

Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas vid beslut 
Beskrivning 
För att säkerställa ett barnrättsperspektiv krävs 
konsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa i 
samband med beslutsfattande. Arbetet behöver 
dokumenteras och ske systematiskt för att uppfylla 
kraven i barnkonventionen. 

9 Ja  Utbildning och implementering av 
verktyget rättighetsanalys. 
Beskrivning 
Staden har tagit fram ett verktyg för 
konsekvensbedömning utifrån 
mänskliga rättigheter, inkluderat 
barns rättigheter. Förvaltningen 
ingår i pilotprojekt för att 
implementera verktyget. 

Risk att vi inte når ut till invånare med 
utbud/verksamhet. 
Beskrivning 
Om invånarna inte känner till vårt utbud och 
verksamhet nyttas inte våra anläggningar, 
friluftsområden, mötesplatser och aktiviteter vilket 
leder till bristande måluppfyllelse. 

6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Även identifierat på nämndens 
workshop.  

 

Risk att alla invånare inte upplever möjlighet till 
inflytande i verksamhet och beslut 
Beskrivning 
Om invånare inte upplever delaktighet i 

9 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
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verksamhet/beslut och samhället, minskar tilliten, och 
deras rättighet till inflytande tillgodoses inte och 
medskapande processer försvåras. 

budget 2023. 

Risk att inte kunna möta invånarnas behov och 
förväntningar på service/verksamhet 
Beskrivning 
Verksamheterna möter en bred målgrupp där 
invånarna har höga krav på utbud, information, service 
och tillgänglighet. Om vi inte kan möta den snabba 
utveckling och ökade behov leder det till bristande 
måluppfyllelse utifrån invånarnas perspektiv. 

6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Risk för bristande delaktighet hos medarbetare i mål 
och uppdrag leder till försämrad måluppfyllelse. 
Beskrivning 
I enlighet med tillitsresans intentioner behöver 
medarbetare bli mer involverade och få ökat förståelse 
för helheten. Medarbetarenkäten 2022 visar på behov 
av utveckling när det gäller området mål/uppdrag. 
Bristande engagemang och delaktighet hos 
medarbetare leder till en försämrad måluppfyllelse. 
Engagerade och involverade medarbetare bidrar till 
förändring och utveckling i verksamheterna och ökad 
måluppfyllelse. 

6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

 

Risk att vi inte når barn och unga genom föreningslivet 
Beskrivning 
Om vi inte når barn och unga genom föreningslivet 
uteblir vårt stöd till dem. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Arbetas med som en del av 
verksamhetsutveckling , uppfångat 
som utmaning i ordinarie budget- 
och planeringsprocess.  

 

Risk att politiker inte har tillräcklig kunskap om våra 
verksamheter och behov. 
Beskrivning 
Om politikerna inte har tillräcklig kunskap om 
verksamheterna leder det till "fel" beslut. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.   Introduktion kring förvaltningens 
arbete och verksamheter för 
politiker. 
Beskrivning 
En introduktion görs med den nya 
nämnden för att säkerställa att alla 
politiker får information om 
förvaltningen och verksamheterna. 

Dataskydd Risk för att personuppgifter hanteras på ett felaktigt 
sätt. 
Beskrivning 
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar 
hur personuppgifter får hanteras. Risk finns för att 
personuppgifter hanteras på ett sätt som inte följer 
dataskyddsförordningen 

6 Nej Rutin har utvecklats på 
kommunövergripande nivå. 
Utbildningsinsatser genomförs 
kontinuerligt. Området utvecklas och 
hanteras inom det löpande arbetet. 
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Risk för bristande dataskydd i våra digitala system 
Beskrivning 
Cyberbrott och hot mot digitala system ökar vilket 
kräver en hög beredskap och rutiner vid eventuella 
dataintrång. 

6 Nej Frågan hanteras inom 
ansvarsområdet för 
informationssäkerhet som är en del 
av det löpande arbetet. 

 

Dokumenthanteringsp
lan 

Risk för felaktig hantering av allmänna handlingar. 
Beskrivning 
Risk att dokumenthanteringsplan inte efterlevs när det 
gäller hantering av allmänna handlingar. 

4 Nej   

Avtal Risk att avtal inte uppfylls enligt intention. 
Beskrivning 
Avsaknad av dokumenterade rutiner för framtagning, 
genomförande och uppföljning av avtal kan leda till att 
intentionerna i avtalet inte genomförs enligt plan. 

6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Risk för att avtal försvinner. 
Beskrivning 
Finns behov av rutiner för avtalsskrivning och 
arkivering. 
Avtalen ska förvaras på ett sätt som minskar 
sårbarheten i verksamheten. 

6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Oegentligheter Risk för förtroendeskada 
Beskrivning 
Jäv, mutor, eller annan otillbörlig påverkan leder till 
förtroendeskada för politiken, förvaltningen och Borås 
Stad i stort 

6 Nej Rutiner för kontinuerlig information 
och utbildning finns. 

 

Miljö Risk att Fritids- och folkhälsonämnden inte fullföljer sin 
del av koldioxidbudgeten. 
Beskrivning 
Om nämnden inte tar ansvar för sin del av 
koldioxidbudgeten får den negativa konsekvenser på 
miljön. 

4 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Hanteras till viss del genom att 
avsättning sker i budget för 
klimatkompenserade åtgärder. 

 

Processarbete Risk att förvaltningen har bristande 
processbeskrivningar. 
Beskrivning 
Om processerna inte är tydliga påverkas 
måluppfyllelsen negativt. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett arbete med att se över processer 
och identifiera de som behöver 
prioriteras att arbetas med gjordes 
2021. Arbetet pågår med fokus på 
Förenings- och anläggninsenheten 
och avtal.  
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk att rutin kring bisyssla inte är känd bland 
medarbetarna. 
Beskrivning 
Bisyssla anmäls inte då medarbetare inte känner till 
rutin kring bisyssla. 

6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

 

Minskad trovärdighet för kommunen från allmänheten. 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada för kommunen om rutin kring 
bisyssla inte följs. 

6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

 

HR Risk för negativ påverkan på arbetsmiljö och 
verksamhet på grund av distansarbete 
Beskrivning 
Om rutiner och tydlighet kring förhållningssätt vid 
distansarbete saknas ökar risken för negativ påverkan 
på medarbetares hälsa, arbetsmiljön och 
verksamheten. 

4 Nej Rutiner finns och följs upp 
kontinuerligt. 

 

Hög sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Risk för negativ påverkan på arbetsmiljö och 
verksamhet på grund av hög sjukfrånvaro. 

6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

 

Brister i uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
Beskrivning 
Risk för otillräcklig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet måste följas upp 
mer systematiskt för att se om det får effekt och ge 
underlag för utveckling av arbetet. 

8 Ja   

HR Risk att bemanning inte är ändamålsenlig 
Beskrivning 
Bemanning som inte är anpassad till verksamhetens 
uppdrag påverkar organisatoriska förutsättningar vilket 

6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
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leder till bristande kontinuitet och tillgänglighet i 
verksamheten vilket påverkar måluppfyllelsen. 

budget 2023. 
 

Risk för brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen 
Beskrivning 
Behov att differentiera yrkesroller och bredda 
rekryteringen så att kompetensen används 
ändamålsenligt 

6 Nej   

Risk att lönebilden inte är ändamålsenlig. 
Beskrivning 
Om lönebilden inte är ändamålsenlig leder det till att 
den inte kan användas som ett redskap i den 
strategiska kompetensförsörjningen. 

9 Ja   

Samverkan Risk att samverkan med fackliga inte är ändamålsenlig 
Beskrivning 
Risk att samverksansstrukturen inte överensstämmer 
tillräckligt väl med förvaltningens organisation. Det 
finns behov att se över strukturen för samverkan och 
anpassa till organisationsstruktur.  
För att använda befintliga resurser och utveckla 
verksamheten behövs en utökad samverkan på fler 
nivåer. 

8 Ja Ett pågående arbete där initiativ till 
översyn och utveckling tagits. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

 

6 Nej   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

9 Ja   
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Autogirohantering Risk för ineffektiv hantering 
Beskrivning 
Risk för ineffektiv hantering i handläggningsprocessen 
pga. att flera parter kräver handläggning innan 
processen kan slutföras. Bidrar till försämrad service 
till våra kunder. 

6 Nej Pågående arbete där 
autogiroprocessen ses över. 

 

Ekonomi Risk för otydlig prissättning för caféverksamheten med 
risk för felaktig fakturering 
 

6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens ständiga 
förbättringsarbete. 

 

Risk för att kassaredovisningen inte sker enligt 
framtagen rutin 
 

6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens kontinuerliga 
förbättringsarbete. 

 

Risk för att ökade kostnader i samband med avtalade 
externa arrangemang enbart belastar nämndens 
budget 
 

6 Nej Hanteras inom ekonomienhetens 
löpande arbete. 

 

Risk för att kapitalkostnaderna urholkar driftbudgeten 
 

9 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Ofullständigt underlag i leverantörsfaktura 
Beskrivning 
Om underlaget inte är fullständigt leder till bristande 
transparans i redovisning . 

9 Ja   

Risk att centralt fördelade kostnader urholkar 
verksamhetens medel 
 

9 Nej Utredning har gjorts av revisionen. 
Hanteras i denna process. 

 

Risk för okunskap kring alternativa 
finansieringsmöjligheter 
Beskrivning 
Om vi inte känner till vilka möjligheter det finns att söka 
externa medel får vi inte tillgång till dessa 
finansieringsmöjligheter 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
 

 

Risk att de ekonomiska underlagen är ofullständiga 
när det gäller investeringar. 
Beskrivning 
Om de ekonomiska underlagen är ofullständiga leder 
det till att politiken fattar felaktiga beslut . 

9 Ja   

Risk att regler för moms inte följs vilket innebär en 
negativ ekonomisk påverkan på verksamheten. 

9 Nej Kontroll sker löpande från 
ekonomienheten. När förändringar 
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Beskrivning 
Om förändring av moms behöver vidtas som en 
konsekvens av felaktig momssats för tjänster som 
erbjuds leder det till att de bokförda intäkterna minskar. 

måste göras vidtas åtgärder för att i 
minimera påverkan för 
verksamheten så långt det är möjligt. 
I enskilda fall kan konsekvenserna 
bli stora och behöver hanteras 
genom förvaltningsövergripande 
prioriteringar.  

Anläggningar Risk för att anläggningar förfaller på grund av 
bristande underhåll kan leda till ekonomiska 
utmaningar i framtiden. 
Beskrivning 
Risk för att anläggningar förfaller på grund av 
bristande underhåll kan leda till ekonomiska 
utmaningar i framtiden. 

6 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Risk att politiken inte har kunskap om det faktiska 
behovet av anläggningar 
Beskrivning 
Risk att politiken inte har tillräcklig kunskap om behov 
när det gäller anläggningar vilket kan leda till fel 
prioriteringar 

9 Ja Identifierat på nämndens workshop.   

Inköp Inköp av obehöriga 
Beskrivning 
Risk för inköp som genererar fakturor görs av 
obehöriga/icke anställda 

6 Nej Följs upp löpande inom 
ekonomienheten. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Säkerhet och trygghet Risk för hot och våld mot medarbetare 
Beskrivning 
Gäller framförallt medarbetare på mötesplatser, öppen 
ungdomsverksamhet, badanläggningar som möter 
många besökare. Om medarbetare utsätts för 
kränkningar, hot, våld leder det till otrygghet på 
arbetsplatsen vilket har en negativ påverkan på 
arbetsmiljö, verksamhet och besökare. 

6 Nej Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
verktyg och utveckla ytterligare 
rutiner för trygghetsskapande 
arbete. 

 

Risk för otrygghet på Stadsparksbadet 
Beskrivning 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
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Risk för otrygghet på Stadsparksbadet leder till att 
besökare avstår från att nyttja anläggningen. 

verktyg och utveckla ytterligare 
rutiner för trygghetsskapande 
arbete.  

Risk för aggressivitet och missnöje från befolkningen 
mot förtroendevalda 
Beskrivning 
Förtroendevalda kan bli utsatta för 
aggressivitet/missnöje. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.   

Bidrag Risk för bristfällig uppföljning kopplat till bidrag kan 
leda till negativa ekonomiska konsekvenser. 
Beskrivning 
Risk att bidragen till föreningslivet inte följs upp 
tillräckligt utifrån bidragets syfte. 

6 Nej Identifierat på Nämndens workshop. 
Ett arbete med att tydliggöra 
processer är påbörjat på Förenings- 
och anläggninsenheten som följs 
upp i ordinarie planerings- och 
budgetprocess.  

 

Lokaler Risk för att uthyrning ej kan göras till icke skattepliktig 
verksamhet som en konsekvens av extern 
fastighetsägare med frivillig skatteskyldighet. 
Beskrivning 
Risk för att hyresobjekt inte kan hyras ut i den 
omfattning som önskas vilket bla. kan leda till 
ekonomiska konsekvenser, ojämlik hantering samt att 
lokalerna inte blir resurseffektiva. 

6 Nej Risk som har blivit uppmärksammad 
den senaste tiden. Sannolikheten är 
i nuläget låg och men hålls under 
uppsikt. 

 

Risk för att internhyror ökar mer än tilldelad 
budgetuppräkning vilket leder till att minskade 
resurser. 
Beskrivning 
Ökade internhyror med årlig uppräkning, till följd av 
exempelvis ökade konsumtionsavgifter, ökar i större 
utsträckning än uppräkningar i budget. 

9 Ja  
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8 Riskmatris 
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9 

 

12 
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6 

 

8 

 

1 
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2 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 47 

 

46 45 

44 40 37 32 30 29 

28 27 20 15 13 12 

11 10 8 5 4 3 

47 41 39 38 36 35 

34 25 9 7 6 2 

22 14 

42 33 31 24 

23 21 19 18 17 1 26 16 

43 

35 12 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Upphandling 1 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

2 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Delegation 3 Risk för att delegationsordningen inte är 
ändamålsenlig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns rutin för att se över 
delegationsordningen minst en gång 
årligen. Vid förändringar görs tillägg i 
delegationsornding.  

Bisyssla 4 Risk att rutin kring bisyssla inte är känd 
bland medarbetarna. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

5 Minskad trovärdighet för kommunen från 
allmänheten. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

Mål och uppdrag 6 Minskat besöksantal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp inom ramen för ordinarie 
planering och uppföljning kopplat till 
budget 2023 genom 
verksamhetsmått.  

7 Risk att barnrättsperspektivet inte 
beaktas vid beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

8 Risk att vi inte når ut till invånare med 
utbud/verksamhet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Även identifierat på nämndens 
workshop.  

9 Risk att alla invånare inte upplever 
möjlighet till inflytande i verksamhet och 
beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

10 Risk att inte kunna möta invånarnas 
behov och förväntningar på 
service/verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

11 Risk för bristande delaktighet hos 
medarbetare i mål och uppdrag leder till 
försämrad måluppfyllelse. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

12 Risk att vi inte når barn och unga genom 
föreningslivet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Arbetas med som en del av 
verksamhetsutveckling , uppfångat 
som utmaning i ordinarie budget- 
och planeringsprocess.  

13 Risk att politiker inte har tillräcklig 
kunskap om våra verksamheter och 
behov. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop.   

HR 14 Risk för negativ påverkan på arbetsmiljö 
och verksamhet på grund av 
distansarbete 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Rutiner finns och följs upp 
kontinuerligt. 

15 Hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

16 Brister i uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  

Säkerhet och 
trygghet 

17 Risk för hot och våld mot medarbetare 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
verktyg och utveckla ytterligare 
rutiner för trygghetsskapande 
arbete. 

18 Risk för otrygghet på Stadsparksbadet 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
verktyg och utveckla ytterligare 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

rutiner för trygghetsskapande 
arbete.  

19 Risk för aggressivitet och missnöje från 
befolkningen mot förtroendevalda 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Identifierat på nämndens workshop.  

Dataskydd 20 Risk för att personuppgifter hanteras på 
ett felaktigt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutin har utvecklats på 
kommunövergripande nivå. 
Utbildningsinsatser genomförs 
kontinuerligt. Området utvecklas och 
hanteras inom det löpande arbetet. 

21 Risk för bristande dataskydd i våra 
digitala system 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Frågan hanteras inom 
ansvarsområdet för 
informationssäkerhet som är en del 
av det löpande arbetet. 

Dokumenthanterin
gsplan 

22 Risk för felaktig hantering av allmänna 
handlingar. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

HR 23 Risk att bemanning inte är 
ändamålsenlig 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
 

24 Risk för brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

25 Risk att lönebilden inte är 
ändamålsenlig. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Samverkan 26 Risk att samverkan med fackliga inte är 
ändamålsenlig 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja Ett pågående arbete där initiativ till 
översyn och utveckling tagits. 

Autogirohantering 27 Risk för ineffektiv hantering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete där 
autogiroprocessen ses över. 

Avtal 28 Risk att avtal inte uppfylls enligt 
intention. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

budget 2023. 

29 Risk för att avtal försvinner. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

Oegentligheter 30 Risk för förtroendeskada 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutiner för kontinuerlig information 
och utbildning finns. 

Ekonomi 31 Risk för otydlig prissättning för 
caféverksamheten med risk för felaktig 
fakturering 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens ständiga 
förbättringsarbete. 

32 Risk för att kassaredovisningen inte sker 
enligt framtagen rutin 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens kontinuerliga 
förbättringsarbete. 

33 Risk för att ökade kostnader i samband 
med avtalade externa arrangemang 
enbart belastar nämndens budget 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Hanteras inom ekonomienhetens 
löpande arbete. 

34 Risk för att kapitalkostnaderna urholkar 
driftbudgeten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

35 Ofullständigt underlag i 
leverantörsfaktura 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Risk att centralt fördelade kostnader 
urholkar verksamhetens medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Utredning har gjorts av revisionen. 
Hanteras i denna process. 

37 Risk för okunskap kring alternativa 
finansieringsmöjligheter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
 

38 Risk att de ekonomiska underlagen är 
ofullständiga när det gäller 
investeringar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

39 Risk att regler för moms inte följs vilket 
innebär en negativ ekonomisk påverkan 
på verksamheten. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll sker löpande från 
ekonomienheten. När förändringar 
måste göras vidtas åtgärder för att i 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

minimera påverkan för 
verksamheten så långt det är möjligt. 
I enskilda fall kan konsekvenserna 
bli stora och behöver hanteras 
genom förvaltningsövergripande 
prioriteringar.  

Anläggningar 40 Risk för att anläggningar förfaller på 
grund av bristande underhåll kan leda till 
ekonomiska utmaningar i framtiden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

41 Risk att politiken inte har kunskap om 
det faktiska behovet av anläggningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Identifierat på nämndens workshop.  

Inköp 42 Inköp av obehöriga 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp löpande inom 
ekonomienheten. 

Miljö 43 Risk att Fritids- och folkhälsonämnden 
inte fullföljer sin del av 
koldioxidbudgeten. 

1.Försumbar 4.Sannolik  4 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Hanteras till viss del genom att 
avsättning sker i budget för 
klimatkompenserade åtgärder. 

Processarbete 44 Risk att förvaltningen har bristande 
processbeskrivningar. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett arbete med att se över processer 
och identifiera de som behöver 
prioriteras att arbetas med gjordes 
2021. Arbetet pågår med fokus på 
Förenings- och anläggninsenheten 
och avtal.  

Bidrag 45 Risk för bristfällig uppföljning kopplat till 
bidrag kan leda till negativa ekonomiska 
konsekvenser. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på Nämndens workshop. 
Ett arbete med att tydliggöra 
processer är påbörjat på Förenings- 
och anläggninsenheten som följs 
upp i ordinarie planerings- och 
budgetprocess.  

Lokaler 46 Risk för att uthyrning ej kan göras till 
icke skattepliktig verksamhet som en 
konsekvens av extern fastighetsägare 
med frivillig skatteskyldighet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk som har blivit uppmärksammad 
den senaste tiden. Sannolikheten är 
i nuläget låg och men hålls under 
uppsikt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

47 Risk för att internhyror ökar mer än 
tilldelad budgetuppräkning vilket leder till 
att minskade resurser. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Mål och 
uppdrag 

Risk att 
barnrättsperspektiv
et inte beaktas vid 
beslut 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

För att säkerställa ett barnrättsperspektiv krävs 
konsekvensanalyser och prövningar av barnets 
bästa i samband med beslutsfattande. Arbetet 
behöver dokumenteras och ske systematiskt 
för att uppfylla kraven i barnkonventionen. 

Konsekvensanalys/prövning av barns bästa vid 
beslut 

Stickprov på 8 
beslutsärenden i nämnden 
under året. Är 
konsekvensanalys 
genomförd som en del i 
ärendet? Finns 
konsekvensanalys 
dokumenterad i ärendet? 

Varje 
tertial 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

HR Brister i uppföljning 
av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Risk för otillräcklig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöarbetet måste följas upp mer 
systematiskt för att se om det får effekt och ge 
underlag för utveckling av arbetet. 

Process för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Finns det en tydlig och 
dokumenterad process för 
uppföljning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Är den 
känd och implementerad? 

Varje år 

HR Risk att lönebilden 
inte är 
ändamålsenlig. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om lönebilden inte är ändamålsenlig leder det 
till att den inte kan användas som ett redskap i 
den strategiska kompetensförsörjningen. 

Lönebild Analys av löner i förhållande 
till yrke. 

Varje år 

Samverkan Risk att samverkan 
med fackliga inte 
är ändamålsenlig 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Risk att samverksansstrukturen inte 
överensstämmer tillräckligt väl med 
förvaltningens organisation. Det finns behov att 
se över strukturen för samverkan och anpassa 
till organisationsstruktur.  
För att använda befintliga resurser och utveckla 
verksamheten behövs en utökad samverkan på 
fler nivåer. 

Samverkansstruktur Uppföljning genom FSG; 
motsvarar 
samverkansstrukturen 
organisationen? 

Varje 
tertial 
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3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Ramavtalstrohet Stickprovskontroll på 100 
leverantörsfakturor 

Varje 
tertial 

Ekonomi Ofullständigt 
underlag i 
leverantörsfaktura 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om underlaget inte är fullständigt leder till 
bristande transparans i redovisning . 

Fakturor från Servicekontoret Stickprovskontroll på 50% 
av alla fakturor från 
Servicekontoret 

Varje 
halvår 

Risk att de 
ekonomiska 
underlagen är 
ofullständiga när 
det gäller 
investeringar. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om de ekonomiska underlagen är ofullständiga 
leder det till att politiken fattar felaktiga beslut . 

Budget- och uppföljningsprocessen Översyn av underlagen för 
beslut och 
kommunikationen i 
samband med dessa. 

Varje år 

Anläggningar Risk att politiken 
inte har kunskap 
om det faktiska 
behovet av 
anläggningar 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 

Risk att politiken inte har tillräcklig kunskap om 
behov när det gäller anläggningar vilket kan 
leda till fel prioriteringar 

Lokalresursplan Kontroll om anläggningar 
finns dokumenterade i 
lokalresursplan, samt om 
behoven kopplat till 
anläggningarna finns 
dokumenterade. 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokaler Risk för att 
internhyror ökar 
mer än tilldelad 
budgetuppräkning 
vilket leder till att 
minskade resurser. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Ökade internhyror med årlig uppräkning, till 
följd av exempelvis ökade konsumtionsavgifter, 
ökar i större utsträckning än uppräkningar i 
budget. 

Internhyresdokumentet Analys av 
internhyresmodellens 
påverkan på förvaltningens 
internhyror. 
Jämförelse mellan 
internhyror och 
budgetuppräkning. 

Varje 
tertial 
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
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Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för 
arbetet beskrivs. Varje nämnd ska anta egna regler och anvisningar för intern kontroll och 
upprätta en organisation för arbetet.  Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för sin interna 
kontroll. Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll utgår från Borås Stads 
”Regler för intern kontroll”.

Arbetet med intern kontroll ska ses som en naturlig del i verksamhetens förbättringsarbete. 
En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att 
organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för 
att minimera dem. På så vis är den interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på 
förbättringsområden och kvalitetssäkra vårt arbete utifrån uppdraget.

Organisation
Fritids- och folkhälsonämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna 
kontrollplanen görs, och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmaste chef. Cheferna har också ansvar att vidta åtgärder när den interna kontrollen visar 
avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. 

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan i syfte att följa upp 
det interna kontrollsystemet inom ansvarsområdet. Nämnden deltar varje år i riskarbetet för 
att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom nämndens ansvarsområde. 

Riskidentifieringen är grunden i arbetet med intern kontroll. Utifrån riskanalysen ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, att kontroller görs samt att rutiner 
och riktlinjer följs.

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen följs, och vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska 
nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för regler och anvisningar för intern kontrollen inom nämnden 
tas fram.  Det är förvaltningschefens ansvar att se till att en riskanalys och intern kontrollplan 
upprättas i samverkan med nämnden. Förvaltningschefen bevakar löpande att den interna 
kontrollen är tillräcklig, planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att nämnden hålls 
uppdaterad genom en årlig uppföljning till nämnden. 

Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas 
misstanke om avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
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Chefer 

Chefer ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera medarbetare om 
innebörden. Alla chefer ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner och system 
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Cheferna ska verka för en 
god intern kontroll och ansvarar för att rutiner och system är kända och följs av medarbetare.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad 
chef. 

Medarbetare

Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Arbetet med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Nämnden 
ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband 
med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån 
denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 
uppföljningen av den interna kontrollen. 

Riskanalys

I alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern kontroll behöver 
göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen 
innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av 
vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. 

Risker ska identifieras både i verksamheten och  ur ett politiskt perspektiv, och värderas utifrån;

• Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv

• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

Sannolikhet och konsekvens bedöms enligt följande; 

Sannolikheter

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)

3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Konsekvenser 

1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)

4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)

Sannolikhet och konsekvens vägs samman för att identifiera och prioritera vilka kontroller 
som ska genomföras. Därmed är riskanalysen grunden till nämndens interna kontrollplan. 
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Intern kontrollplan

Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I intern kontrollplanen ska framgå följande 
delar: 

• Verksamhet/process

• Riskbild

• Riskbedömning

• Kontrollmoment

• Kontrollmetod

• Kontrollfrekvens

• Kontrollansvarig

Uppföljning

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. Uppföljningen sammanfattar de granskningar 
som gjorts under året, slutsatser och föreslagna åtgärder. Uppföljningen skickas efter beslut i 
nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns riskanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar dokumenterade. 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2023 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 

kontrollplan 2023 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom. 

Ärendet i sin helhet 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god 

intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 

att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt 

vidtar åtgärder för att minimera dem.  Intern kontroll är en process där såväl 

den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

På så vis är den interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på 

förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet utifrån uppdraget. Arbetet är en 

del i verksamhetens förbättringsarbete och mynnar ut i en riskanalys och intern 

kontrollplan för nämnden. 

I alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern 
kontroll behöver göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska 
kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen innehåller en bedömning av 
sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken 
konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. De risker där 
sannolikhets- och konsekvensbedömningen är hög arbetas vidare med i 
nämndens intern kontrollplan för kommande år.  

Risker ska identifieras både i verksamheten och ur ett politiskt perspektiv, och 
värderas utifrån; 
-Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
-Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade 
parametrar.  

Verksamheterna och nämnden har varit delaktiga i riskidentifiering och 
riskanalys genom workshop under våren. Processen har genomförts i samband 
med budgetarbetet för 2023 vilket har bidragit till ett helhetsperspektiv i 
bedömningarna och planeringen för kommande år. Inför 2023 har 47 risker 
identifierats varav nio arbetas vidare med utifrån intern kontrollplan för 
kommande år. Risker och kontrollmoment beskrivs i bifogade rapporter.  
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Riskanalys och intern kontrollplan 2023 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2023 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god 
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt 
vidtar åtgärder för att minimera dem. Intern kontroll är en process där såväl 
den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
På så vis är den interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på 
förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet utifrån uppdraget. Arbetet är en 
del i verksamhetens förbättringsarbete och mynnar ut i en riskanalys och intern 
kontrollplan för nämnden.  
 
I alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern 
kontroll behöver göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska 
kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen innehåller en bedömning av 
sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken 
konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. De risker där 
sannolikhets- och konsekvensbedömningen är hög arbetas vidare med i 
nämndens intern kontrollplan för kommande år.  
 
Risker ska identifieras både i verksamheten och ur ett politiskt perspektiv, och 
värderas utifrån; -Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt 
perspektiv -Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och 
förtroenderelaterade parametrar.  
 
Verksamheterna och nämnden har varit delaktiga i riskidentifiering och 
riskanalys genom workshop under våren. Processen har genomförts i samband 
med budgetarbetet för 2023 vilket har bidragit till ett helhetsperspektiv i 
bedömningarna och planeringen för kommande år. Inför 2023 har 47 risker 
identifierats varav nio arbetas vidare med utifrån intern kontrollplan för 
kommande år. Risker och kontrollmoment beskrivs i bifogade rapporter.      



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2023, Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 
2. Intern kontrollplan 2023, Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 

 
 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Mia Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-08-26.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-08-29. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



 

 
Intern kontrollplan 2023 

Revisorskollegiet 
  



Revisorskollegiet, Intern kontrollplan 2023 2(4) 

1 Inledning 

Revisorskollegiet har efter genomförd riskanalys i revisorsgrupperna maj 2022 sammanställt och tagit beslut i Revisorskollegiet gällande Intern 
kontrollplan för 2023. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut 
 
Riskbedömning 
2023 
2 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Stadsrevisionen, 
felaktiga belopp går ut till personal. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Inskick av intern kontroll-
blankett till Löneservice. 
Kontroll av 
utanordningslistan för 
politikerna varje månad. 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Oegentligheter Risk att berörd 
personal avsiktligt 
begår felaktigheter. 
 
Riskbedömning 
2023 
3 

T.ex gynnande av bank vilket skulle kunna ge 
personliga fördelar. 

Alltid två i förening vid utbetalning. Kontroll av 
utbetalningsunderlag mot fakturasystem och 
fakturakontroll. Krav vid uppläggning av nya 
leverantörer. 

Stickprovskontroller om 15 
fakturor samt systemet 
Kommas transaktioner. 
Tydliga attestregler. Intern 
kontroll av projekt och 
fakturor. Budgetuppföljning. 

Varje 
halvår 

Ekonomi i 
balans 

Budgetuppföljning 
 
Riskbedömning 
2023 
3 

Risk att inte uppfylla kravet på ekonomi i 
balans, enligt direktiv från KFs presidium. 

Uppfyller Stadsrevisionen kravet på ekonomisk 
balans 

Årets resultat kontrolleras 
mot av fullmäktige erhållen 
och ackumulerad budget 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Verksamhetsko
ntroller 

Risk för den 
sakkunniges 
oberoende och 
integritet 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Med utgångspunkt från SKYREVS skrift D1, 
”Prövning av den sakkunniges oberoende och 
integritet".  
 
Kommentar/åtgärd: finns med i varje projekt i 
enlighet med SKYREV:s normer. 

Vid varje projekt får projektledare genomföra en 
jävsprövning 

Att varje projektplan har 
bifogats en jävsprövning 

Varje år 

Inte hitta 
verksamhetens 
problem 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

De förtroendevalda riskerar att missa de 
verkliga riskerna i verksamheterna. 
 
Kommentar/åtgärd: Brist på sensorer i 
verksamheten och rapportering till revisionen.  
De förtroendevalda tar årligen fram och 
godkänner revisionsplanen. Inför att planen 
arbetas fram tas det fram en omvärldsanalys. 

Att revisionsplanen följs och är baserad på en 
risk- och väsentlighetsanalys 

Kontroll av att 
revisionsplanen är baserad 
på riskanalys, antagen av 
de förtroendevalda, och följs 

Varje 
halvår 

Risk för påverkan 
av förtroendevalda 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

De förtroendevalda riskerar att bli påverkade 
från partikamrater vid granskning. 
 
Kommentar/åtgärd: De förtroendevalda arbetar 
aktivt för att verka objektivt, behålla sin 
integritet samt vara partioberoende. 

Frågeställning om omfattning Årlig frågeställning till 
förtroendevalda om upplevd 
omfattning av påverkan 

Varje år 

Inte få gehör för 
granskningens 
resultat 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för att granskad nämnd, Kommunstyrelse 
eller Kommunfullmäktige inte tar till sig 
granskningsresultat. 
 
Kommentar/åtgärd: Varje rapport faktagranskas 
av de intervjuade och i vissa fall externa 
sakkunniga. Varje rapport kommuniceras till 
berörda nämnder med krav på svar. Årliga 
träffar med nämndpresidier, försöka få till träff 
med hela Kommunstyrelsen. Träff med KF:s 
presidium två ggr per år. 

Att dialogen med nämnder/förvaltningar varit 
korrekt 

Avstämning att alla 
rapporter (utan 
bedömningar) skickats på 
faktagranskning, att alla 
nämndpresidier besökts, 
samt att träff med hela 
Kommunstyrelsen 
genomförts. 

Varje 
halvår 

Inte tillräckliga 
resurser för att 
bedriva granskning 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att budget inte justeras upp vilket kan 
innebära minskad bemanning på kontoret och 
minskade resurser till upphandling. 
 
Kommentar/åtgärd: Löpande träffar med 
Kommunfullmäktiges presidium som bereder 
Stadsrevisionens budget. 

Uppföljning av resurstilldelning Avstämning med KF:s 
presidium efter lagda 
budgetförslag 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Datorhaveri/cybera
ttack 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Datorhaveri eller cyberattack som drabbar 
revisionskontoret och/eller förtroendevalda. 
Detta innebär att datorer och 
kommunikationsvägar inte fungerar. 

Rutinföljsamhet av gällande styrdokument för 
IT 

Informera om gällande IT-
styrdokument. 
Säkerhetskopiera viktiga 
dokument i händelse av 
datorhaveri. 

Varje 
månad 

Verksamhetssty
rning 

Risk för att 
aktiviteter och 
åtgärder inte 
stödjer 
verksamhetens 
mål och / eller styr 
verksamheten åt 
fel håll . 
 
Riskbedömning 
2023 
3 

 Revisorskollegiet har en styrmodell för 
verksamhetsplanering och uppföljning. 

Granskning av genomförda 
aktiviteter i relation till 
uppsatta mål. 

Varje 
månad 

Verkställighet av beslutade revisionsplaner. 
Revision genomförs enligt revisionsplan, inom 
rimlig tid och genomförda/ påbörjade revisioner. 

Kontrollera andelen 
genomförda respektive 
pågående granskningar 
enligt planerna. 

Varje år 

Rättvisande redovisning/årsrapportens 
utformning 

Innehåller årsrapporten den 
ekonomiska information 
som krävs enligt utgivna 
anvisningar. Jämförelse av 
årsrapporten gentemot 
anvisningar för 
årsredovisning. 

Varje år 

Ekonomi i balans - Budgetuppföljning. Uppfyller 
Stadsrevisionen kravet på ekonomisk balans. 

Årets resultat kontrolleras 
mot av fullmäktige erhållen 
och ackumulerad budget 

Varje 
månad 

Medarbetarsamtal. Minst ett strukturerat 
medarbetarsamtal ska genomföras med varje 
medarbetare per år. 

Intervjuer med kontorets 
medarbetare samt 
revisionschef 

Varje år 

Lönesamtal 
 
Riskbedömning 
2023 
3 

Risk att lönesamtal med alla medarbetare ej 
genomförs. 

Minst ett strukturerat lönesamtal ska 
genomföras med varje medarbetare per år 

Intervjuer med chef och 
medarbetare 

Varje år 
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Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress: Sturegatan 42                                                        Telefonnummer: 033-35 71 54 
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås             
Webbplats: boras.se/revisionskontoret  Mail: revisionskontoret@boras.se  
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Riskanalys & Intern kontroll 2023 
 
Revisionskontoret har upprättat förslag till Riskanalys och intern kontroll 2023 för 
Stadsrevisionen enligt bilaga.  
 
Beslut 
 
Revisorskollegiet fastställer upprättad Riskanalys och intern kontroll 2023 samt överlämnar 
densamma till Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
Boris Preijde 

Ordförande Revisorskollegiet 
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1 Inledning 

2 Regler för Intern kontroll 

Regler och anvisningar för den interna kontrollen antogs av Revisorskollegiet 2017-12-07. Reglerna bifogas som bilaga.. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Revisorsgrupperna har 2022-05-30 genomfört väsentlighets- och riskanalys inför intern kontrollplan 2023. Utifrån riskanalysen har förslag till Intern 
kontrollplan för 2023 tagits fram. 

Gruppdiskussion i varje grupp har genomförts gemensamt och har sedan sammanfogats till en  riskanalys. Riskanalysen har skickats ut på remiss till 
samtliga revisorer och har därefter beslutats om på Revisorskollegiet 2022-08-25. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs, 
Beskrivning  
Risk att delegationsbeslut ej anmäls till 
Revisorskollegiet. Kommentar/åtgärd: Inför varje 
sammanträde gås igenom om det eventuellt fattats 
något delegationsbeslut, dessa anmäls till 
Revisorskollegiet. 

2 Nej   

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning  
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

1 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Personal- och 
lönekontroller 

Långvarig sjukdom yrkesrevisor 
Beskrivning  
Risk att granskning inte blir färdig i tid pga. sjukdom 

6 Nej   
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yrkesrevisor. 
 
Kommentar/åtgärd: Varje sakkunnigt biträde har en 
ersättare. 

Risk för att Stadsrevisionen inte följer arbetsrättslig 
lagstiftning 
Beskrivning  
Risk att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det arbetsrättsliga området. 

4 Nej   

Risk för att felaktiga löner betalas ut 
Beskrivning  
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Stadsrevisionen, felaktiga belopp går ut till 
personal. 

2 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då 
tvåhandsprincipen prövas. 

 

Bisyssla Bisyssla 
Beskrivning  
Medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna 
och lämna uppgifter för att arbetsgivaren ska kunna 
bedöma om bisysslan kan inverka hindrande för 
arbetsuppgifterna eller konkurrerar med 
arbetsgivarens verksamhet. Efterlevnaden av 
regelverket för bisysslor behöver följas upp för att 
säkerställa att fungerande rutiner finns och följs. 

3 Nej   

Risk för felaktiga 
arvoden 

Risk för felaktiga arvoden 
Beskrivning  
Risk för felaktiga arvoden till förtroendevalda politiker 

6 Nej   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor Ekonomi ej i balans 
Beskrivning  
Att ekonomin inte är i balans 

4 Nej   

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning  
Risken är att Stadsrevisionen betalar felaktiga belopp 
till tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring 

4 Nej   
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när inte attestreglementet följs. 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning  
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Nej   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning  
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

2 Nej   

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

3 Nej   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

2 Nej   

Oegentligheter Risk att berörd personal avsiktligt begår felaktigheter. 
Beskrivning  
T.ex gynnande av bank vilket skulle kunna ge 
personliga fördelar. 

3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då 
tvåhandsprincip prövas. 

 

Ekonomi i balans Budgetuppföljning 
Beskrivning  
Risk att inte uppfylla kravet på ekonomi i balans, enligt 
direktiv från KFs presidium. 

3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då detta 
moment prövas. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller Kvalitetssäkring revisorer 
Beskrivning  
Risk att STAREV:s checklista, att normering enligt 

3 Nej   
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Skyrev samt God Revisionssed inte följs 

Risk för den sakkunniges oberoende och integritet 
Beskrivning  
Med utgångspunkt från SKYREVS skrift D1, ”Prövning 
av den sakkunniges oberoende och integritet".  
 
Kommentar/åtgärd: finns med i varje projekt i enlighet 
med SKYREV:s normer. 

8 Ja   

Långvarig sjukdom förtroendevald revisor 
Beskrivning  
Förtroendevald revisor blir långtidssjuk och inte kan 
utföra sina åtaganden. 
 
Kommentar/åtgärd: Varje bevakningsansvarig har en 
ersättare som också får protokoll, varje 
lekmannarevisor har en ersättare. 

4 Nej   

Inte hitta verksamhetens problem 
Beskrivning  
De förtroendevalda riskerar att missa de verkliga 
riskerna i verksamheterna. 
 
Kommentar/åtgärd: Brist på sensorer i verksamheten 
och rapportering till revisionen.  
De förtroendevalda tar årligen fram och godkänner 
revisionsplanen. Inför att planen arbetas fram tas det 
fram en omvärldsanalys. 

9 Ja   

Risk för påverkan av förtroendevalda 
Beskrivning  
De förtroendevalda riskerar att bli påverkade från 
partikamrater vid granskning. 
 
Kommentar/åtgärd: De förtroendevalda arbetar aktivt 
för att verka objektivt, behålla sin integritet samt vara 
partioberoende. 

9 Ja   

Samverkande nämnder försvårar granskning. 
Beskrivning  
Då verksamhet sker över nämndgränser är det svårt 
att veta vilken nämnd som ska granskas. 
 
Kommentar/åtgärd: Bedömningen är att de 
förtroendevalda och kontoret har en relativt god 
kännedom om verksamheten, vilket minskar risken. 

4 Nej   
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Inte få gehör för granskningens resultat 
Beskrivning  
Risk för att granskad nämnd, Kommunstyrelse eller 
Kommunfullmäktige inte tar till sig granskningsresultat. 
 
Kommentar/åtgärd: Varje rapport faktagranskas av de 
intervjuade och i vissa fall externa sakkunniga. Varje 
rapport kommuniceras till berörda nämnder med krav 
på svar. Årliga träffar med nämndpresidier, försöka få 
till träff med hela Kommunstyrelsen. Träff med KF:s 
presidium två ggr per år. 

12 Ja   

Inte tillräckliga resurser för att bedriva granskning 
Beskrivning  
Risk att budget inte justeras upp vilket kan innebära 
minskad bemanning på kontoret och minskade 
resurser till upphandling. 
 
Kommentar/åtgärd: Löpande träffar med 
Kommunfullmäktiges presidium som bereder 
Stadsrevisionens budget. 

9 Ja   

Revisionsmetodiken ifrågasatt. 
Beskrivning  
Förtroendevalda/allmänheten ifrågasätter 
Stadsrevisionens granskning. 
 
Kommentar/åtgärd: Stadsrevisionen följer God 
revisionssed/Skyrevs normer. 

4 Nej   

Förtroendeförlust 
Beskrivning  
Händelse som påverkar förtroendet för revisionen. 
 
Kommentar/åtgärd: Stadsrevisionen följer God 
revisionssed/Skyrevs normer, samt 
representation/kurser och konferenser sker inom 
gällande regler. 

8 Nej   

Risk för jävssituation för förtroendevalda 
Beskrivning  
De förtroendevalda riskerar att vara påverkade av jäv 
vid granskning. Kommentar/åtgärd: De förtroendevalda 
redovisar till kontoret sina ev. jävsförhållanden som 
bevakningsansvariga etc. Bevakningsområden 
justeras efter detta. 

2 Nej   
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Datorhaveri/cyberattack 
Beskrivning  
Datorhaveri eller cyberattack som drabbar 
revisionskontoret och/eller förtroendevalda. Detta 
innebär att datorer och kommunikationsvägar inte 
fungerar. 

9 Ja   

Förändringar i omvärlden kräver nya uppgifter och 
kompetens 
Beskrivning  
Förändringar i omvärlden kräver nya uppgifter för 
kommunerna. Kräver därför ny kompetens hos 
revisionen.  
Ny kompetens kan kompenseras för genom 
exempelvis konsulttjänster. 

3 Nej   

Risk att endast kända och förutsägbara metoder 
används 
Beskrivning  
Risk att endast kända och förutsägbara metoder 
används. Att den som utför oegentligheter ligger steget 
före. 

6 Nej   

Kompetensbrist vid granskning 
Beskrivning  
Att kompetensbrist medför att vi inte ser problematiken 
i granskningen. Att personella erfarenheter eller 
inköpta tjänster saknas pga resursbrist. 

6 Nej   

Bristande underlag 
Beskrivning  
Bristande underlag ligger till grund för kritik och 
bedömning. 

4 Nej   

Att inte göra rätt bedömning gällande anmärkning 
respektive ansvarsfrihet 
Beskrivning  
Att inte göra rätt bedömning gällande anmärkning 
respektive ansvarsfrihet. Att revisionen inte följer de 
nio grunderna för anmärkning ur god sed. 
 
Kommentar/åtgärd:  
 Bristande måluppfyllelse – verksamhet 
 Bristande måluppfyllelse – ekonomi 
 Ohörsamhet/obstruktion 
 Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning 
 Brister i styrning och intern kontroll av verksamhet 
 Brister i styrning och intern kontroll av ekonomi 

6 Nej   
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 Otillräcklig beredning av ärenden 
 Obehörigt beslutsfattande 
 Ej rättvisande redovisning 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning  
Systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs. 

3 Nej   

Verkställighet av beslutade revisionsplaner 
Beskrivning  
Risk att Stadsrevisionen inte genomför granskningarna 
i enlighet med revisionsplanen 

6 Nej   

Verksamhetsstyrning Risk för att aktiviteter och åtgärder inte stödjer 
verksamhetens mål och / eller styr verksamheten åt fel 
håll . 
 

3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då 
tvåhandsprincip prövas. 

 

Lönesamtal 
Beskrivning  
Risk att lönesamtal med alla medarbetare ej 
genomförs. 

3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då detta 
moment alltid prövas. 

 

Dåligt specificerade 
fakturor 

Dåligt specificerade fakturor 
Beskrivning  
Dåligt specificerade fakturor från upphandlade 
revisorer 

2 Nej   

Inga anbud vid 
upphandling 

Risk att inga anbud vid upphandlingar kommer in. 
Beskrivning  
Risk att inga anbud kommer in varken vid 
bolagsrevision eller fördjupade granskningar. 

6 Nej   

8 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s

 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

27 1 21 13 18 
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3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 

 

2 
 

3 

 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 38 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Leverantörsfakturo
r 

1 Ekonomi ej i balans 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

2 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Representation-
utbildning 

3 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

4 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

35 34 

33 32 31 29 12 5 

38 

30 28 26 25 7 3 23 19 16 15 

37 22 10 9 6 4 20 17 14 8 2 36 

11 24 

16 17 5 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Upphandling 5 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

6 Risk att ramavtal inte följs 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

7 Långvarig sjukdom yrkesrevisor 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk för att Stadsrevisionen inte följer 
arbetsrättslig lagstiftning 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

9 Risk för att felaktiga löner betalas ut 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då 
tvåhandsprincipen prövas. 

Delegation 10 Risk att delegationsordningen ej följs, 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Inventarier 11 Risk för att brand och stöld uppstår. 1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

12 Kvalitetssäkring revisorer 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

13 Risk för den sakkunniges oberoende 
och integritet 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

14 Långvarig sjukdom förtroendevald 
revisor 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

15 Inte hitta verksamhetens problem 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

16 Risk för påverkan av förtroendevalda 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

17 Samverkande nämnder försvårar 
granskning. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

18 Inte få gehör för granskningens resultat 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

19 Inte tillräckliga resurser för att bedriva 
granskning 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

20 Revisionsmetodiken ifrågasatt. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

21 Förtroendeförlust 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

22 Risk för jävssituation för förtroendevalda 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

23 Datorhaveri/cyberattack 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

24 Förändringar i omvärlden kräver nya 
uppgifter och kompetens 

1.Försumbar 3.Möjlig  3 Nej  

25 Risk att endast kända och förutsägbara 
metoder används 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

26 Kompetensbrist vid granskning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

27 Bristande underlag 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

28 Att inte göra rätt bedömning gällande 
anmärkning respektive ansvarsfrihet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

29 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

30 Verkställighet av beslutade 
revisionsplaner 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Bisyssla 31 Bisyssla 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Oegentligheter 32 Risk att berörd personal avsiktligt begår 
felaktigheter. 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då 
tvåhandsprincip prövas. 

Verksamhetsstyrni
ng 

33 Risk för att aktiviteter och åtgärder inte 
stödjer verksamhetens mål och / eller 
styr verksamheten åt fel håll . 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då 
tvåhandsprincip prövas. 

34 Lönesamtal 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då detta 
moment alltid prövas. 

Ekonomi i balans 35 Budgetuppföljning 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Ja I SÄKREV-programmet granskas 
alltid detta moment, då detta 
moment prövas. 

Risk för felaktiga 
arvoden 

36 Risk för felaktiga arvoden 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Dåligt 
specificerade 
fakturor 

37 Dåligt specificerade fakturor 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Inga anbud vid 
upphandling 

38 Risk att inga anbud vid upphandlingar 
kommer in. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Intern kontroll 2023; Riskanalys och plan 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner förslag till Intern kontroll 2023; Riskanalys och 
plan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna varje år göra en riskanalys för 
verksamheten samt anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Servicenämnden har upprättat ett förslag till Intern kontroll 2023; 
Riskanalys och plan. 
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Intern kontroll 2023; Riskanalys och plan 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner förslag till Intern kontroll 2023; Riskanalys och 
plan 

Sammanfattning  

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna varje år göra en riskanalys för 
verksamheten samt anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Servicenämnden har upprättat ett förslag till Intern kontroll 2023; 
Riskanalys och plan.               

 

Ärendet i sin helhet 

Enligt ”Reglerna för intern kontroll” fastställda av Kommunfullmäktige har 
nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnderna ska ta fram förslag till riskanalys utifrån konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning som lämnas till förvaltningschefen. Riskanalysen ska 
kompletteras med förslag till kontrollmoment/metod för de riskbilder som 
föreslås till intern kontrollplan för det kommande året. 

Förvaltningschefen ska se till att ett förslag till riskanalys upprättas genom att 
nämndens och ledningsgruppens riskanalys sammanställs till ett gemensamt 
förslag till riskanalys. Med riskanalysen som underlag, upprättas förslag till 
intern kontrollplan för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023 
2. Riskanalys 2023 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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  Dnr SN 2019–00095 1.2.3.2 

Anvisningar antagna 2017-12-07 dnr SN 2017-00203 

Anvisningar reviderade 2019-08-21 dnr SN 2019–00095 

Anvisningar intern kontroll Servicenämnden 

Enligt ”Regler för intern kontroll” fastställda av Kommunfullmäktige 2017-10-19, har nämnden 

det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska 

upprätta en organisation för sin interna kontroll och anta regler och anvisningar för denna.  

Servicenämndens regler och anvisningar anger förtydligat arbetssätt utöver Kommunfullmäktiges 

regler. Revidering av reglerna och anvisningarna ska ske minst varje mandatperiod. 

Anvisningarna gäller från och med 2019-08-21 och tills nämnden fattar annat beslut. 

 

Riskanalys och intern kontrollplan 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan grundad på riskanalys, som syftar till att följa 

upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhets-

område. 

Ledningsgruppen tar fram ett tjänstemannaförslag avseende riskanalys och intern kontrollplan, 

som presenteras för nämnden under våren. 

Nämnden ska göra egen riskanalys med riskbedömning och kontrollmoment på risker till plan.  

Nämnden gör en sammanställd riskanalys utifrån tjänstemannaförslag och nämndens analys. 

Riskanalysen ska kompletteras med förslag till kontrollmoment/metod/frekvens för de riskbilder 

som föreslås till intern kontrollplan för det kommande året.  

Nämndens sammanställda riskanalys och intern kontrollplan lämnas till förvaltningschefen, för 

registrering, i system anvisat av Stadsledningskansliet, i god tid före nämndbeslut, som tas i 

samband med budget för kommande år 

 

Uppföljning 

Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs.  

Förvaltningschefen ska rapportera per varje halvår till nämnden om arbetet med intern kontroll, 

hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig.  

Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas miss-

tanke om brott. 

Nämnden ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. 

I samband med intern kontrollplan och uppföljning redovisas internrevisionsarbete inom ISO-

certifiering. 
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Intern kontrollplan 2023 
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1 Inledning 

Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska 
baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Samverkan Det finns en risk att 
samarbetet med 
andra nämnder 
och bolag inom 
Borås Stad inte 
alltid fungerar. 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Om samarbetet brister inom Borås Stad (kommun inklusive 
bolagskoncern) finns risker för suboptimering inom verksamheterna 
med onödiga kostnader och onödig tidsutdräkt. Ett otydligt 
samarbete kan också skapa en organisatorisk osäkerhet inom 
kommunen, vilket kan innebära konflikter. 

Avstämning av samverkan Servicenämndens presidium 
initierar och bokar möten 
med koncernens olika 
presidium och berörda 
tjänstemän, för uppföljning 
och påverkansarbete i 
positiv anda. 

Varje år 

Omvärldsfaktor: 
Marknad 

Omfattning av 
beredskaps-
uppdrag matchar 
ej befintlig 
organisations-
uppbyggnad 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Servicekontorets roll vid krisberedskap måste tydliggöras inom 
Borås Stads verksamheter. För att SK ska fungera som en resurs 
vid kriser och extraordinära händelser, t.ex. flyktingkatastrofer, 
sabotage och extrema väderförhållanden, kräver detta en viss 
volym av ordinarie uppdrag inom entreprenadsidan. De ordinarie 
uppdragen är det som är dimensionerande för organisationen att 
upprätthålla en fungerande beredskapsorganisation och har ett 
tydligt samband med förvaltningens förmåga att agera vid extra 
ordinära händelser. Om beredskapsuppdragens omfattning avviker 
från organisationens basuppdrag finns risk för att 
beredskapsuppdrag ej kan utföras på ett effektivt sätt 

Avstämning av 
organisationens förmåga 
att hantera 
beredskapsuppdrag och 
extra ordinära händelser i 
proportion till ordinarie 
uppdrag. Som en hjälp i 
detta arbete stäms 
registrerad övertid av och 
jämförelser/slutsatser dras 
för uppdragen. 

 

 

 

Bevaka och följa upp 
utfallet. 

Varje 
tertial 
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll 

frekvens 

Attrahera/ 

rekrytera/ 

behålla 

Kompetens-försörjning 
- Svårigheter att attrahera, 
rekrytera och behålla 
medarbetare med rätt 
kompetens (utbildning och 
erfarenhet), gäller både 
generellt och specialist-
kompetens. 
 
Riskbedömning 2023 
12 

Det finns en risk att verksamheten inte kan bedrivas 
och/eller utvecklas i rätt riktning om inte rätt 
kompetens finns på plats. 

Kontroll genom uppföljning av 
årets rekryteringsärenden där 
arbetsanalys och kravprofil 
jämförs med kandidaternas 
kompetensprofil. 

Analys av insamlade data 
visar på hur väl rätt 
kompetens kan rekryteras. 

Varje år 

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörs-
fakturor 

Förskingringsrisk 
 
Riskbedömning 2023 
2 

Vid manuella leverantörsfakturor saknas 
automatisk kontroll av: 
- tvåhandsprincipen 
- att behöriga personer attesterar 

 

 

 

 

 

Korrekta attester vid manuell 
leverantörsbetalning 

Samtliga manuella 
leverantörsfakturor 
kontrolleras 

Varje år 

Representation-
utbildning 

Utbildning/seminarier/represen
tation: Korrekta 
fakturaunderlag avseende 
verifikationer på konton för 
utbildning/seminarier/represent
ation. 
 
Riskbedömning 2023 
6 

Ändamål, deltagare och program bifogas 
leverantörsfakturan avseende 
utbildning/seminarier/representation. 
Automatiska kontroller saknas i ekonomisystemet. 

Kontroll att ändamål, deltagare 
och program bifogas 
leverantörsfakturan avseende 
utbildning/seminarier/representat
ion, samt att 
momsredovisningen justeras där 
så behövs. 

Stickprovskontroll av 
bifogade underlag samt 
momsredovisningen.  
Samtliga fakturor på konto  
471* mp 9999 
477* mp 9999 
under två perioder 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Risk att inköp sker från ej upphandlade 
leverantörer 

Kontroll att inköp ej sker från ej 
upphandlade leverantörer 

Stickprov genom att välja ett 
antal leverantörer i Spend 
som vi enligt systemet inte 
har upphandling/avtal 
med, belopp över 20 tkr/år, 
inklusive minst en över 
620 tkr 

Varje år 

Kundfakturor Felaktig momsdebitering 
 
Riskbedömning 2023 
6 

När kundfakturor skapas (både via KomMa och 
manuellt i Agresso), finns en risk att upprättaren 
skapar fakturan utan moms, när så inte är 
tillämpligt. 

Kontrollera kundfakturor som har 
fakturerats utan moms 

Samtliga kundfakturor utan 
moms kontrolleras 

Varje år 

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Verksamhets-
kontroller 

Risk för att 
verksamheten ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
 
Riskbedömning 2023 
4 

Servicenämndens verksamhet är ISO-certifierad enligt 
ISO 9001 och ISO 14001. Verksamhetskontroller sker 
enligt ISO-standard. 

Verksamhetskontroller Kontroll sker enligt 
Internrevisionsprogram - ISO. 
Riskbedömningen är generell 
för samtliga rutiner i ISO. 
ISO plan/rapporter 
presenteras för nämnden i 
samband med 
riskanalys/intern kontroll samt 
bifogas i Stratsys. 

 

 

Varje år 

IT: Säkerhet Risk för 
överbelastningsattacker 
samt andra sabotage 
 
Riskbedömning 2023 
12 

Extern attack som leder till att ett IT-system inte kan 
leverera tjänster till användarna. 

Har utökad förmåga att motstå 
överbelastningsattacker samt 
andra sabotage uppnåtts? 

Vilka förmågor har stärkts 
avseende 
överbelastningsattacker. 

Varje år 
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1 Inledning 

Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av 
rutiner och processer. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. 
Risker ska identifieras och värderas utifrån verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv ekonomiska, politiska, 
verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. 

Coso-modellen 

Konsekvenser 

1 Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 

2 Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 

3 Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 

Sannolikheter 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 

2 Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 

3 Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 

4 Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

Riskbedömning (=konsekvens x sannolikhet) 

1-3 Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna 

4-8 Rutinen/processen bör hållas under uppsikt 

9-12 Rutin/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan 

13-16 Direkt åtgärd krävs 
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2 Regler för Intern kontroll 

Servicenämnden antog anvisningar för intern kontroll 2017-12-07, dnr SN 2017-00203.  Anvisningarna reviderades 2019-08-21, dnr SN 2019-00095. 
Reglerna bifogas. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Inom ramen för den interna kontrollen ska varje nämnd göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheterna. Utifrån den analysen upprättas sedan en 
intern kontrollplan. Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Det innebär också krav på bl.a. att riskanalyser och 
handlingsplaner upprättas. 

Med utgångspunkt från 2020-2022 års riskanalyser och interna kontrollplaner har ledningsgruppen tagit fram ett underlag till riskanalys och intern 
kontrollplan för 2023. Servicenämnden och dess presidium har därefter tagit del av materialet och har sedan kunnat använda det som utgångspunkt för 
sitt eget arbete med risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan. Nämndens beslut föregås av partiöverskridande arbete där både analys och plan 
bearbetas och leder fram till beslutsförslag och beslut. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 
Direkt 
åtgärd 

Konkurrens Beställarutförare-modellen 
Beskrivning 
Risk för bristande förståelse för modellen från 
beställarnas sida, vilket får till konsekvens att det finns 
risk för att beställare inte aktivt deltar i modellen 

9 Nej Frågan har under 2019 lyfts på centralt håll genom 
Revisionsrapporten som kom 2019-10-19. SN har svarat på 
en remiss gällande detta och räknar med att under 2022 få 
något slags besked, men ännu i början av 2022 finns inget 
beslut i frågan. 

 

Samverkan Det finns en risk att samarbetet med andra nämnder 
och bolag inom Borås Stad inte alltid fungerar. 
Beskrivning 
Om samarbetet brister inom Borås Stad (kommun 
inklusive bolagskoncern) finns risker för suboptimering 
inom verksamheterna med onödiga kostnader och 
onödig tidsutdräkt. Ett otydligt samarbete kan också 
skapa en organisatorisk osäkerhet inom kommunen, 
vilket kan innebära konflikter. 

6 Ja   

Kommunikation Begränsad kunskap om verksamheterna innebär en 
risk att kunskap som finns i en del av verksamheten 
inte utnyttjas mellan verksamheterna. 
Beskrivning 
Innebär att förvaltningens samlade kunskap inte 
nyttjas på bästa sätt. 

6 Nej Vi kommer att arbeta vidare med våra introduktioner och göra 
en digital introduktion färdig under 2023, för att alla ska få se 
"alla delar" av SK på ett enkelt sätt. I övrigt är det ett ständigt 
arbete att löpande verksamhet har tillräcklig information om 
SKs verksamhet i stort 

 

Lagar och avtal Risk att förändrade miljöregler och uppföljning av 
dessa ändrar förvaltningens förutsättningar att 
upprätthålla önskvärd nivå. 
Beskrivning 
Kraven inom miljö ökar och kräver ökad 
specialistkompetens. 

9 Nej Följs upp inom ramen för ISO, SK är certifierade inom miljö 
och det är ett standardkrav att följa upp miljölagstiftning. 
Detta samordnas av miljö och kvalitetssamordnare. Borås 
Stad har även en central kemikaliesamordnare. 
 
Kraven ökar dock hela tiden och därför höjer vi sannolikheten 
på denna från 2 till 3. Under 2022-23 kommer även 
efterlevnaden att följas upp ytterligare, för att säkerställa att vi 
fortsatt upprätthåller lagkraven. Anmälningsplikten för 
Ramnaslätt ska även förnyas, vilket görs i samarbete med 
extern konsult samt tillsynsmyndigheten. 
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Omvärldsfaktor: 
Marknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrad marknad 
Beskrivning 
Beroende på hur den koncerninterna marknaden 
utvecklas kan behovet av våra tjänster förändras. T ex 
outsourcing och digitalisering av uppgifter är negativt 
medan utökat samarbete är positivt. Dessutom kan 
behovet förändras snabbare än vi hinner anpassa vår 
verksamhet. 

 

 

 

 

9 Nej Frågan har under 2019 lyfts på centralt håll genom 
Revisionsrapporten som kom 2019-10-19. Servicenämnden 
har svarat på en remiss gällande detta och räknar med att 
under 2022 få något slags besked, men ännu i början av 
2022 finns inget beslut i frågan. 

 

Omfattning av beredskapsuppdrag matchar ej befintlig 
organisationsuppbyggnad 
Beskrivning 
Servicekontorets roll vid krisberedskap måste 
tydliggöras inom Borås Stads verksamheter. För att 
SK ska fungera som en resurs vid kriser och 
extraordinära händelser, t.ex. flyktingkatastrofer, 
sabotage och extrema väderförhållanden, kräver detta 
en viss volym av ordinarie uppdrag inom 
entreprenadsidan. De ordinarie uppdragen är det som 
är dimensionerande för organisationen att upprätthålla 
en fungerande beredskapsorganisation och har ett 
tydligt samband med förvaltningens förmåga att agera 
vid extra ordinära händelser. Om 
beredskapsuppdragens omfattning avviker från 
organisationens basuppdrag finns risk för att 
beredskapsuppdrag ej kan utföras på ett effektivt sätt 

9 Ja Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll, men det är viktigt att fortsatt lyfta 
Servicekontorets roll vid extraordinära händelser och 
samhällsstörningar 
 
Nu finns även en remiss ute angående förslag till förändring 
av Servicenämndens reglemente, där frågan lyfts, men ännu 
(mars 2022) har den inte gått hela vägen. 
 
Remisserna om SN reglemente och beställar-
/utförarmodellen ses som viktiga för att säkerställa 
kommunens efterlevnad av Lagen om extraordinära 
händelser (LEH) 

 

Utveckling Begränsad utveckling av verksamheten 
Beskrivning 
Verksamhetsutvecklingen kan påverkas genom 
begränsad avsatt tid och/eller slimmad organisation. 

6 Nej Remissen om förslag till förändring av SN reglemente har en 
viss inverkan här, den förväntas skapa ytterligare en stabilitet 
gällande behovet av vår verksamhet, som kan ge ökade 
möjligheter till planerad snarare än händelsestyrd utveckling i 
framtiden. 

 

Extraordinära 
händelser 

 

 

 

En fortsatt konkurrensutsättning är en risk för 
Servicenämndens verksamheter 
Beskrivning 
Konkurensutsättning av de längre systempåverkande 
uppdragen är en risk. 

 

 

9 Nej Ingår i verksamhetsmått som redovisas i samband med 
nämndens möten och i budgetprocessen. Därmed behövs 
inte ytterligare uppföljning göras här. 
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Extraordinära 
händelser 

Outtalade (krav/) förhoppningar från våra beställare att 
Servicekontoret ska ha förmåga och lösa problem vid 
mindre eller större extra ordinära händelser. 
Beskrivning 
Det finns en diskrepans mellan 
Servicenämndens/Servicekontorets uttalade uppdrag 
och vad omgivningen förutsätter. 

9 Nej När denna analys görs (mars 2022) finns en remiss 
angående beställar-/utförarmodellen, samt ytterligare en 
remiss gällande förslag till ändring av Servicenämndens 
reglemente som ännu inte är färdig. Ärendet är just nu hos 
Kommunstyrelsen. 

 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 
Direkt 
åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Löneutbetalning: Risk att felaktig lön betalas ut 
Beskrivning 
Automatisk kontroll saknas i lönesystemet för kontroll 
av behörig attestant och korrekt inmatning av uppgifter 
från underlag. 

4 Nej Kontrolleras vart tredje år, så till plan 2025.  

Bisyssla Förtroende och konkurrens - Det finns en risk att 
anställda har bisysslor som är förtroendeskadliga, 
konkurrerande eller arbetshindrande 
Beskrivning 
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA 7§) och Allmänna Bestämmelser (AB 8§) 

6 Nej Blankett för att anmäla bisyssla lämnas i den 
introduktionsmapp som alla nyanställda får. Ingår även i ISO, 
rutin 2595. Årlig information om regler för bisysslor. 

 

Attrahera/rekrytera/ 

Behålla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensförsörjning - Utveckla behålla - Det finns en 
risk med att mycket kompetens samlas hos enskilda 
medarbetare. 
Beskrivning 
Vilket ger en hög sårbarhet för verksamheten, om/när 
de medarbetarna lämnar organisationen (oavsett 
varför medarbetaren lämnar) 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen och Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning och följs upp regelbundet 
genom den processen 

 

Kompetensförsörjning - Svårigheter att attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens (utbildning och erfarenhet), gäller både 
generellt och specialistkompetens. 
Beskrivning 
Det finns en risk att verksamheten inte kan bedrivas 
och/eller utvecklas i rätt riktning om inte rätt 
kompetens finns på plats. 

12 Ja   
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Attrahera/rekrytera/ 

behålla 
Kompetensförsörjning - Det finns en risk att 
medarbetare av olika skäl hamnar på efterkälken i sin 
kompetensutveckling. 
Beskrivning 
När medarbetare inte vill eller kan utveckla sin 
kompetens i takt med hur kraven i verksamheterna 
utvecklas och förändras, finns en risk att det hämmar 
utvecklingen av förvaltningen som helhet, men också i 
de olika enheterna/verksamheterna. 

6 Nej Ses över i samband med verksamhetsplanering kopplat till 
medarbetarsamtalen och följs regelbundet upp genom dessa 
processer. 

 

Kompetensförsörjning - Det finns en risk med hög 
medelålder i organisationen. 
Beskrivning 
Servicekontoret har en relativt hög medelålder, 47,8 år 
2020 och mer än 50 % av dem är 50 år eller äldre och 
19 % är 60 år eller äldre. Det är många som förväntas 
gå i pension inom de närmaste 5 åren. Vi ser att vi har 
svårigheter att rekrytera in medarbetare i de yngre 
åldersgrupperna, något som skulle behövas för att 
plana ut puckeln. 

9 Nej Ses över i kompetensförsörjningsplanen, Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning samt i medarbetarsamtalen 
och följs regelbundet upp genom dessa processer. 

 

Personalförsörjning Det finns en risk för onormalt stor sjukfrånvaro vid 
pandemier. 
Beskrivning 
Samhällsviktiga funktioner inom Servicekontoret kan 
påverkas vid onormalt stor sjukfrånvaro. 

8 Nej   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 
Direkt 
åtgärd 

Leverantörsfakturor 

 

 

 

 

 

 

 

Förskingringsrisk 
Beskrivning 
Vid manuella leverantörsfakturor saknas automatisk 
kontroll av 
- tvåhandsprincipen 
- att behöriga personer attesterar 

 

 

 

 

2 Ja Automatiska kontroller saknas, därför till plan trots låg 
riskbedömning 
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Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor: YY-koder (elektronisk referens) 
Beskrivning 
Fakturaflödet får sämre kvalitet när YY-koder är 
felaktiga på fakturan. Risk för betalning efter 
förfallodatum ökar. 

6 Nej Kontrolleras var tredje år, så till plan 2025  

Representation-
utbildning 

Utbildning/seminarier/representation: Korrekta 
fakturaunderlag avseende verifikationer på konton för 
utbildning/seminarier/representation. 
Beskrivning 
Ändamål, deltagare och program bifogas 
leverantörsfakturan avseende 
utbildning/seminarier/representation. 
Automatiska kontroller saknas i ekonomisystemet. 

6 Ja SK följer de riktlinjer/regler som finns från 
Skattemyndigheten, men vi ser att det kan behöva göras 
stickprov om det finns fall där momsen kan behöva justeras 
manuellt. 
 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att inköp sker från ej upphandlade leverantörer 

9 Ja   

Risk att ramavtal inte följs. (Avtalstrohet) 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt genom att ej 
upphandlat sortiment inhandlas från 
ramavtalsleverantör. Det finns även en risk att 
upphandlat sortiment köps från en icke 
ramavtalsleverantör. 

9 Nej Kontrolleras var tredje år, så till plan 2025  

Risk att inköp sker från icke godkända leverantörer 
Beskrivning 
Kontroll av nya leverantörer enligt CaneaOne rutin 
RUT-2205 för att säkerställa inköp från seriösa 
leverantörer. 

4 Nej   

Bankkort Risk att bankkort används på ett felaktigt sätt och att 
inköpen inte redovisas på ett korrekt sätt 
Beskrivning 
Vid inköp med betalkort från First Card behöver 
underlag bifogas för att moms ska kunna redovisas på 
ett korrekt sätt och även för att säkerställa att inköp 
görs enligt rutin. 

2 Nej   

Kundfakturor Felaktig momsdebitering 
Beskrivning 
När kundfakturor skapas (både via KomMa och 
manuellt i Agresso), finns en risk att upprättaren 
skapar fakturan utan moms, när så inte är tillämpligt. 

6 Ja Automatiska kontroller saknas, därför till plan trots låg 
riskbedömning, dessutom genomförs en utbildningsinsats 
under 2022, annars hade nog sannolikheten legat på 3 under 
kommande år 
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 
Direkt 
åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk för att verksamheten ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Servicenämndens verksamhet är ISO-certifierad enligt 
ISO 9001 och ISO 14001. Verksamhetskontroller sker 
enligt ISO-standard. 

4 Ja   

IT: Säkerhet Risk för överbelastningsattacker samt andra sabotage 
Beskrivning 
Extern attack som leder till att ett IT-system inte kan 
leverera tjänster till användarna. 

12 Ja   

Kvarvarande behörigheter vid avslutad tjänst 
Beskrivning 
Vid avslutad tjänst finns risk att behörigheter till system 
inte avslutas vilket kan möjliggöra olovlig användning 
av applikationer. 

4 Nej   

IT: Tillgänglighet Datakommunikationsavbrott (på inkommande 
internetlinor extern leverantör) 
Beskrivning 
Verksamheten avstannar i princip helt vid 
kommunikationsavbrott på IT utrustning 

8 Nej Togs till plan för 2022, behövs ej 2023, då ytterligare 
internetförbindelser kommer att etableras under 2022. 

 

IT: Utveckling Bristande IT-kompetens 
Beskrivning 
Medarbetare som inte kan och eller vill använda 
tekniken på rätt sätt hämmar utvecklingen av 
förvaltningen som helhet, men även gruppvis 

6 Nej Ej till plan för att punkten kommer att kvarstå som 
övergripande kvalitetsmål även för 2021-2023. 

 

Säkerhet Risk att drivmedelsstationen inte fungerar som den 
ska. 
Beskrivning 
Sabotage, handhavandefel mm kan medföra skada på 
anläggningen och omgivningen 

8 Nej   

Driftavbrott Det finns en risk att el-, vatten- och värme-försörjning 
upphör vid ett driftavbrott 
Beskrivning 
Samhällsviktiga funktioner inom Servicekontoret kan 
påverkas vid driftavbrott. 

6 Nej   
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8 Riskmatris 
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6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 31 

 

8 29 16 14 12 

31 

30 24 17 15 11 3 

27 26 25 22 

20 19 18 10 5 4 23 

28 13 7 6 21 9 2 

1 

2 16 13 



Servicenämnden, Riskanalys 2023 11(15) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Leverantörs-
fakturor 

1 Förskingringsrisk 1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

 2 Ja Automatiska kontroller saknas, 
därför till plan trots låg 
riskbedömning 

2 Leverantörsfakturor: YY-koder 
(elektronisk referens) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontrolleras var tredje år, så till plan 
2025 

Representation-
utbildning 

3 Utbildning/seminarier/representation: 
Korrekta fakturaunderlag avseende 
verifikationer på konton för 
utbildning/seminarier/representation. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja SK följer de riktlinjer/regler som finns 
från Skattemyndigheten, men vi ser 
att det kan behöva göras stickprov 
om det finns fall där momsen kan 
behöva justeras manuellt. 
 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

5 Risk att ramavtal inte följs. (Avtalstrohet) 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontrolleras var tredje år, så till plan 
2025 

6 Risk att inköp sker från icke godkända 
leverantörer 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

7 Löneutbetalning: Risk att felaktig lön 
betalas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontrolleras vart tredje år, så till plan 
2025. 

Verksamhetskontr
oller 

8 Risk för att verksamheten ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Ja  

Bisyssla 9 Förtroende och konkurrens - Det finns 
en risk att anställda har bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Blankett för att anmäla bisyssla 
lämnas i den introduktionsmapp som 
alla nyanställda får. Ingår även i 
ISO, rutin 2595. Årlig information om 
regler för bisysslor. 

Konkurrens 10 Beställarutförare-modellen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Frågan har under 2019 lyfts på 
centralt håll genom 
Revisionsrapporten som kom 2019-
10-19. SN har svarat på en remiss 
gällande detta och räknar med att 
under 2022 få något slags besked, 
men ännu i början av 2022 finns 
inget beslut i frågan. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Samverkan 11 Det finns en risk att samarbetet med 
andra nämnder och bolag inom Borås 
Stad inte alltid fungerar. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

IT: Säkerhet 12 Risk för överbelastningsattacker samt 
andra sabotage 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

13 Kvarvarande behörigheter vid avslutad 
tjänst 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

IT: Tillgänglighet 14 Datakommunikationsavbrott (på 
inkommande internetlinor extern 
leverantör) 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Togs till plan för 2022, behövs ej 
2023, då ytterligare 
internetförbindelser kommer att 
etableras under 2022. 

IT: Utveckling 15 Bristande IT-kompetens 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Ej till plan för att punkten kommer att 
kvarstå som övergripande 
kvalitetsmål även för 2021-2023. 

Säkerhet 16 Risk att drivmedelsstationen inte 
fungerar som den ska. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Kommunikation 17 Begränsad kunskap om verksamheterna 
innebär en risk att kunskap som finns i 
en del av verksamheten inte utnyttjas 
mellan verksamheterna. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Vi kommer att arbeta vidare med 
våra introduktioner och göra en 
digital introduktion färdig under 
2023, för att alla ska få se "alla 
delar" av SK på ett enkelt sätt. I 
övrigt är det ett ständigt arbete att 
löpande verksamhet har tillräcklig 
information om SKs verksamhet i 
stort 

Lagar och avtal 18 Risk att förändrade miljöregler och 
uppföljning av dessa ändrar 
förvaltningens förutsättningar att 
upprätthålla önskvärd nivå. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp inom ramen för ISO, SK är 
certifierade inom miljö och det är ett 
standardkrav att följa upp 
miljölagstiftning. Detta samordnas av 
miljö och kvalitetssamordnare. Borås 
Stad har även en central 
kemikaliesamordnare. 
 
Kraven ökar dock hela tiden och 
därför höjer vi sannolikheten på 
denna från 2 till 3. Under 2022-23 
kommer även efterlevnaden att 
följas upp ytterligare, för att 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

säkerställa att vi fortsatt upprätthåller 
lagkraven. Anmälningsplikten för 
Ramnaslätt ska även förnyas, vilket 
görs i samarbete med extern konsult 
samt tillsynsmyndigheten. 

Omvärldsfaktor: 
Marknad 

19 Förändrad marknad 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Frågan har under 2019 lyfts på 
centralt håll genom 
Revisionsrapporten som kom 2019-
10-19. Servicenämnden har svarat 
på en remiss gällande detta och 
räknar med att under 2022 få något 
slags besked, men ännu i början av 
2022 finns inget beslut i frågan. 

20 Omfattning av beredskapsuppdrag 
matchar ej befintlig 
organisationsuppbyggnad 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll, 
men det är viktigt att fortsatt lyfta 
Servicekontorets roll vid 
extraordinära händelser och 
samhällsstörningar 
 
Nu finns även en remiss ute 
angående förslag till förändring av 
Servicenämndens reglemente, där 
frågan lyfts, men ännu (mars 2022) 
har den inte gått hela vägen. 
 
Remisserna om SN reglemente och 
beställar-/utförarmodellen ses som 
viktiga för att säkerställa 
kommunens efterlevnad av Lagen 
om extraordinära händelser (LEH) 

Utveckling 21 Begränsad utveckling av verksamheten 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Remissen om förslag till förändring 
av SN reglemente har en viss 
inverkan här, den förväntas skapa 
ytterligare en stabilitet gällande 
behovet av vår verksamhet, som kan 
ge ökade möjligheter till planerad 
snarare än händelsestyrd utveckling 
i framtiden. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Attrahera/rekrytera
/behålla 

22 Kompetensförsörjning - Utveckla behålla 
- Det finns en risk med att mycket 
kompetens samlas hos enskilda 
medarbetare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
och Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning 
och följs upp regelbundet genom 
den processen 

23 Kompetensförsörjning - Svårigheter att 
attrahera, rekrytera och behålla 
medarbetare med rätt kompetens 
(utbildning och erfarenhet), gäller både 
generellt och specialistkompetens. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

24 Kompetensförsörjning - Det finns en risk 
att medarbetare av olika skäl hamnar på 
efterkälken i sin kompetensutveckling. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Ses över i samband med 
verksamhetsplanering kopplat till 
medarbetarsamtalen och följs 
regelbundet upp genom dessa 
processer. 

25 Kompetensförsörjning - Det finns en risk 
med hög medelålder i organisationen. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ses över i 
kompetensförsörjningsplanen, 
Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning 
samt i medarbetarsamtalen och följs 
regelbundet upp genom dessa 
processer. 

Extraordinära 
händelser 

26 En fortsatt konkurrensutsättning är en 
risk för Servicenämndens verksamheter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ingår i verksamhetsmått som 
redovisas i samband med nämndens 
möten och i budgetprocessen. 
Därmed behövs inte ytterligare 
uppföljning göras här. 

27 Outtalade (krav/) förhoppningar från 
våra beställare att Servicekontoret ska 
ha förmåga och lösa problem vid mindre 
eller större extra ordinära händelser. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej När denna analys görs (mars 2022) 
finns en remiss angående beställar-
/utförarmodellen, samt ytterligare en 
remiss gällande förslag till ändring 
av Servicenämndens reglemente 
som ännu inte är färdig. Ärendet är 
just nu hos Kommunstyrelsen. 

Bankkort 28 Risk att bankkort används på ett 
felaktigt sätt och att inköpen inte 
redovisas på ett korrekt sätt 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Personal-
försörjning 

29 Det finns en risk för onormalt stor 
sjukfrånvaro vid pandemier. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Kundfakturor 30 Felaktig momsdebitering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Automatiska kontroller saknas, 
därför till plan trots låg 
riskbedömning, dessutom 
genomförs en utbildningsinsats 
under 2022, annars hade nog 
sannolikheten legat på 3 under 
kommande år 

Driftavbrott 31 Det finns en risk att el-, vatten- och 
värme-försörjning upphör vid ett 
driftavbrott 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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§ 78 Dnr TEN 2022-005521.2.4.1 

Intern kontrollplan 2023 inklusive riskanalys 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 
2023 (inklusive riskanalys) samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl. a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 
kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 
nästkommande år. 

Tekniska nämnden har beslutat att ha kvar samma riskanalys från föregående år, 
på grund av rigoröst arbete som gjordes under våren 2021 med väsentlighets- 
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och riskanalys via digital workshop. Med anledning av stort arbete som gjordes 
förra året, behöver vi därmed inte ha översyn på alla risker i år. Enda risk som 
har tillkommit är brist på plusdatorer, vilket vi har implementerat i riskanalysen 
med lågt riskbedömning och går därmed inte vidare till internkontrollplanen.  

Tekniska nämnden beslutar att föregående riskanalys ska ligga till grunden för 
intern kontrollplan även för 2023, med tillägg.                   

Beslutsunderlag 
1. Intern Kontrollplan 2023, 2022-08-11 

2. Bil. 1: Riskanalys 2023, 2022-08-11 

3. Rutin och anvisningar för intern kontroll, 2022-08-11  
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Intern kontrollplan 2023 inklusive riskanalys 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 
2023 (inklusive riskanalys) samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl. a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 
kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
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kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 
nästkommande år. 

Tekniska nämnden beslutat att ha kvar samma riskanalys från föregående år, på 
grund av rigoröst arbete som gjordes under våren 2021 med väsentlighets- och 
riskanalys via digital workshop. Med anledning av stort arbete som gjordes förra 
året, behöver vi därmed inte ha översyn på alla risker i år. Enda risk som har 
tillkommit är brist på plusdatorer, vilket vi har implementerat i riskanalysen 
med lågt riskbedömning och går därmed inte vidare till internkontrollplanen.  

Tekniska nämnden beslutar att föregående riskanalys ska ligga till grunden för 
intern kontrollplan även för 2023, med tillägg.                   

 

Beslutsunderlag 

1. Intern Kontrollplan 2023, 2022-08-11 
2. Bil. 1: Riskanalys 2023, 2022-08-11 
3. Rutin och anvisningar för intern kontroll, 2022-08-11  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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För revidering och uppföljning ansvarar: Tekniska nämnden 
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Gäller till och med: Tills vidare 



 

 

Bakgrund 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet 
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

 
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Tekniska nämnden beskriver ansvars- fördelning, 
vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka 
arbetsrutiner. 

 
 
Intern kontroll 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll hand- 
lar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga 
risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

 
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i 
samband med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete uti- 
från denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 
uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Ansvarsfördelning 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska nämnden anta 
en plan för denna uppföljning. Till grund för denna plan ligger en risk- och väsentlighetsanalys. 
Denna är viktig för att kartlägga nämndens riskområden och blir därmed en grundläggande del i 
arbetet med intern kontroll. 

 
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller ruti- 
ner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att; 

 
 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 
 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Nämnden deltar varje år i riskarbetet för att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom 
nämndens ansvarsområde. 

 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den som 
grund se till att förslag till intern kontrollplan tas fram och kommer nämnden till dels. Förvalt- 
ningschefen ansvar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kon- 
troll. 

 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att 
nämnden rapporteras löpande. 

 
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen 
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säker- 
ställa att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas miss- 
tanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten. 

 
Verksamhetsutvecklare 
På uppdrag av förvaltningschefen är det verksamhetsutvecklaren med ansvar för kvalitetsfrågorna 
som har uppgiften att samordna nämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget innefattar; 

 
 vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god intern kontroll 
 vara motor i och samordna processerna för intern kontroll 
 utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll 
 utbilda och stödja i befintligt system för uppföljning 
 vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra, i frågor som avser intern kontroll 
 ta fram förslag och anvisningar för intern kontroll 



 

 

 

Avdelnings- och enhetschefer 
Avdelnings- och enhetscheferna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner 
och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Avdelnings- och 
enhetscheferna ansvarar för att identifiera risker inom sitt ansvarsområde och ta fram förslag till 
vad som årligen ska kontrolleras. Avdelnings- och enhetscheferna ska säkerställa att de kontroll- 
moment som ingår i den årliga interna kontrollplanen, inom respektives ansvarsområde, följs upp 
med kontinuitet. 

 
Så långt det är möjligt ska medarbetare involveras i arbetet med intern kontroll. 
Medarbetare ska informeras om nämndens risk- och väsentlighetsanalys, den årliga interna kon- 
trollplanen, uppföljningen och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån den gjorda 
uppföljningen. 

 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konse- 
kvenser för verksamheten. 

 
Medarbetare 
Medarbetare ska så långt som möjligt aktivt delta i arbetet med intern kontroll. Medarbetare ska 
ha en kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på 
sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession. 

 
Uppföljning av kontrollmoment inom respektive verksamhetsområde kan delegeras av chef till 
medarbetare. 

 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konse- 
kvenser för verksamheten. 

 
 

Arbetsgång 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 

 
”Risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina 
mål” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 

 
Kartlägga risker - Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja 
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?” 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående riskområden. 

 
 Ekonomi 
 Styrning och ledning 
 Personal 
 Egen verksamhet. 

 
Risker ska identifieras och värderas utifrån; 

 Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
 Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 



 

 

 

Prioritering 
Prioritering behöver genomföras då alla risker inte kan kontrolleras årligen. För att göra en sam- 
lad bedömning ska en uppskattning göras av två faktorer, konsekvenser (väsentlighet) och sanno- 
likhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande: 

 
Konsekvenser (väsentlighet) 
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 

 
Sannolikheter 
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

 
Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och 
högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska 
detta kommenteras. 

 

 

Intern kontrollplan 
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta 
åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, minimera eller i vissa fall eliminera identifie- 
rade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna 
ska göras. 

 
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, 
personal och egen verksamhet. 



 

Den interna kontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden i samband med beslut om 
budgeten. 

 
Genomförande, ständiga förbättringar och uppföljning 
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen ge- 
nomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt 
finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser och minska riskerna för att fel 
uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

 
Kontrollerna som är specificerade i den interna kontrollplanen ska göras enligt den frekvens som 
är angiven i planen. Varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska, så långt det är möjligt, 
besvara följande frågor; 

 
 Vad har vi gjort? 
 Hur många kontroller/granskningar genomfördes? 
 Vad kom vi fram till? 
 Vad behöver åtgärdas? 

 
Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen och lämnas till Kommunstyrelsen i samband 
med årsredovisningen. 

 
Rapportering 
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i 
samband med budgeten. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 
I tjänsteutlåtandet görs en kortfattad sammanfattande analys av uppföljningen och områden som 
särskilt bör belysas och arbeta vidare med specificeras. 

 
Resultatet skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 

 
System 
All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar. 



 

 
Riskanalys 2023 

Tekniska nämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

Regler och anvisningar för den interna kontrollen antogs av Tekniska nämnden 2020-02-26. Reglerna bifogas som bilaga. 

  

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Tekniska nämnden har beslutat att ha kvar samma riskanalys från föregående år, med tillägg. Detta på grund av rigoröst arbete som gjordes 2021 med 
väsentlighets- och riskanalys via digital workshop i Teams. Med anledning av ett stort arbete som gjordes förra året, behöver vi därmed inte ha översyn 
på alla risker i år. Enda risk som har tillkommit, är långa leveranstider för plusdatorer, vilket vi har implementerat. Nämnden väljer därav att behålla 
föregående års intern kontrollplan även för 2023. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning  
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Risk att likabehandlingsprincipen inte följs 
Beskrivning  
Missnöjda invånare/företag. 
Potentiella tvistemål. 

6 Nej Det är lagstyrt och vi har bra koll.  

Risk att synergieffekter inte nås mellan verksamheter 
som arbetar med liknande saker ur olika perspektiv 
Beskrivning  
Långsammare hantering av ärende. 
Felaktiga beslut då perspektiv missas. 
Missnöjda invånare/företag. 

6 Ja Denna risk hanteras genom olika 
dialogforum. Flera grupperingar 
existerar redan idag men fler 
behöver tillskapas.  

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning  
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 
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4 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk att rutinerna för bisysslan inte följs och att 
anmälan inte sker. 
Beskrivning  
Risk att chef inte följer rutinerna för redogörelse av 
bisysslan.  
Idag informeras medarbetaren om skyldigheten att 
informera sin chef om bisyssla under introduktionen, 
detta ingår i checklistan vid introduktion. Risk att 
anmälan av bisyssla inte görs till chef, av någon 
anledning. 

6 Nej Bra rutiner gör att risken hålls under 
kontroll av förvaltningens chefer. 

 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning  
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Nej Ej till plan är under uppsikt.  

Risk för hot och trakasserier 
Beskrivning  
Risk att personal hotas och trakasseras. 

12 Ja Till plan enligt beslut 2021-05-25. 
Hårdnande klimat i samhället. 
Antagligen stort mörkertal då mindre 
allvarliga hot tas som dagliga 
händelser. 

 

Risk att förvaltningen ej har kapacitet att utföra 
uppdrag med hög specialiseringsgrad pga för högt 
tryck när staden växer och nya stora 
samhällsbyggnadsprojekt tillkommer. 
Beskrivning  
Politiska uppdrag kan ej genomföras. 
Lägre kvalitet på utförda uppdrag. 
Längre tidsåtgång för utförda uppdrag. 
Sämre samverkan. 

9 Ja Det finns en beslutad 
kompetensförsörjningsplan som 
hanterar denna risk 

 

Hemarbete ( till följd av pandemi) förändrat arbetsliv 
Beskrivning  
Mindre effektiv i sin yrkesroll 
Bristande arbetsmiljö 
Tappar socialt sammanhang 

8 Nej Oklar gränsdragning mellan 
arbetstid och fritid. 
Arbetsskador 
Uppmärksamma psykosociala 
effekter som arbetsgivare . . 
Tillitsbaserat ledarskap? 
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OSA- verksmhet tappat lite tempo? 

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning  
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej Inget som ska till plan, 
ekonomiavdelningen har tillräcklig 
koll och kontroll ändå. 
Särskild uppsikt över transaktioner 
gjorda med betalkort behövs 

 

Manuella leverantörsfakturor 
Beskrivning  
Risk för felaktiga utbetalningar 

3 Nej Ska inte till plan, har tillräckligt med 
kontroll. 

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning  
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Nej Risken bedöms i dagsläget som låg 
och kommer inte att tas med till plan 
eftersom rutinerna fungerar bra. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning  
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. Risk för att kunder debiteras för 
sent.  
Risk att fakturor inte skickas till kunderna. 

4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Bra rutiner finns med bra 
kompentens på nära håll. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Tidigare uppföljnigar visar på en god 
rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år.   
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6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller Risk för storm, skogsbrand, torka (berör 
skogsförvaltning, naturvårds-/reservatförvaltning och 
parkförvaltning) 
Beskrivning  
Omfattande skador på skog och mark. 

9 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
livsmiljöer för hotade arter, förlust av 
biologisk mångfald, förlust av 
landskapsbild samt minskad 
förmåga att lagra och binda 
koldioxid.  

 

Risk för insekts- och/eller svampangrepp(berör 
skogsförvaltning, naturvårds-/reservatförvaltning och 
parkförvaltning) 
Beskrivning  
Omfattande skador på skog och träd (ex. 
granbarkborre, snytbagge, almsjuka, askskottsjuka 
etc.) 

6 Nej Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
livsmiljöer för hotade arter, förlust av 
biologisk mångfald, minskad 
förmåga att lagra och binda 
koldioxid. 

 

Risk för klimatförändringar (berör skogsförvaltning, 
naturvårds-/reservatförvaltning och parkförvaltning) 
Beskrivning  
Omfattande skador på skog och mark, 
översvämningar, träddöd. 

9 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
livsmiljöer för hotade arter, förlust av 
biologisk mångfald, förlust av 
landskapsbild samt minskad 
förmåga att lagra och binda 
koldioxid.  

 

Risk för avsaknad av tillräckliga driftmedel (berör ex. 
parker, skogar, lekplatser, friluftsanläggningar, park- 
och skogsbilvägar, övriga anläggningar). 
Beskrivning  
Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt underhåll. Risk 
för att drift av samtliga verksamheter kraftigt försämras 
alt. upphör. 

12 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
lek- park och övriga utemiljöer, 
minskad tillgänglighet, minskat 
förtroende från invånare. 

 

Riska för avsaknad av tillräckliga investeringsmedel 
(berör ex. parker, lekplatser, friluftsanläggningar, 
övriga anläggningar). 
Beskrivning  
Risk för kapitalförstöring. 

9 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
lek- park och övriga utemiljöer, 
minskad tillgänglighet, minskat 
förtroende från invånare. 

 

Vägunderhåll Risk för kapitalförstöring 
Beskrivning  
Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt underhåll. 

9 Ja Risk för kapitalförstöring vid eftersatt 
underhåll. 
Politiska beslut efterfrågas. 
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Följsamhet och för just otrygghet 
efterlyses trygghetsvandringar. 

Risk för tillkommande ytor/anläggningar 
Beskrivning  
Saknas medel för drift 

12 Ja Lägre skötselnivå – nedskräpning, 
otrygghet, kapitalförstöring.  

 

Särskoleskjuts Otillräckligt antal fordon 
Beskrivning  
Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker. 

6 Nej Vi har bra rutiner som säkerställer 
att detta inte inträffar. 

 

Klotter Feladresserade uppgifter 
Beskrivning  
Klotter - Risk att handläggning av ärenden försenas. 

6 Nej Finns under uppsikt av Gata 
avdelningen. 

 

Klottersanering inom 24 timmar 
Beskrivning  
Risk att Klottersanering bland annat pga väder och 
vind inte är möjlig att utföra inom 24 timmar. 

3 Nej Följs upp som KF uppdrag.  

Färdtjänst Färdtjänsttillstånd 
Beskrivning  
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut av 
färdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns. Risk hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsttillstånd. 
Beskrivning  
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut om 
Riksfärdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns. Risk hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Otrygghet Otrygghet och upplevd otrygghet 
Beskrivning  
Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs i 
tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 

9 Ja Uppmärksamma trygghetsmätning 
samt behov av förtydligandet kring 
belysningsfrågor . 
Mer än bara belysning. Komplex 
fråga många parametrar har 
betydelse. 

 

Förvaltningsövergripa
nde 

Uppföljning av politiskt fattade beslut 
Beskrivning  
Risk att politiska beslut ej följs. 

6 Nej Har bra koll via rutiner som följs.  

Risk för översvämningar kring Viskan i centrum. 
Beskrivning  
Vid extrema nederbördsmängder uppströms då Öresjö 
inte kan magasinera mer vatten. Viss parkmark, gc-
banor och gator berörs. 

4 Nej Översvämningskartering är gjord 
och tas hänsyn till i 
stadsplaneringen.. 
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Brist på plusdatorer 
Beskrivning  
Risk att det blir brist på plusdatorer, vilket i sin tur leder 
till att de nyanställda inte kan utföra sitt arbete utan 
dessa. 

6 Nej Rådande omständigheter i 
omvärlden har ändrat en del 
förutsättningar för många saker i vår 
omgivning. Därmed blir det svårt att 
veta om vissa arbetskomponenter, 
som vi har tagit som en självklarhet 
hittills, kanske inte kan erbjudas till 
en nyanställd direkt. 

 

7 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

9 

29 14 13 

12 7 6 5 3 1 28 21 20 18 16 10 22 19 

30 4 

31 27 

26 24 23 17 15 8 11 

25 2 
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  Sannolikhet  
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 31 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Inget som ska till plan, 
ekonomiavdelningen har tillräcklig 
koll och kontroll ändå. 
Särskild uppsikt över transaktioner 
gjorda med betalkort behövs 

2 Manuella leverantörsfakturor 1.Försumbar 3.Möjlig  3 Nej Ska inte till plan, har tillräckligt med 
kontroll. 

Representation-
utbildning 

3 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken bedöms i dagsläget som låg 
och kommer inte att tas med till plan 
eftersom rutinerna fungerar bra. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

4 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Upphandling 5 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bra rutiner finns med bra 
kompentens på nära håll. 

6 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljnigar visar på en god 
rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år.   

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk att rutinerna för bisysslan inte följs 
och att anmälan inte sker. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bra rutiner gör att risken hålls under 
kontroll av förvaltningens chefer. 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Ej till plan är under uppsikt. 

9 Risk för hot och trakasserier 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Till plan enligt beslut 2021-05-25. 
Hårdnande klimat i samhället. 
Antagligen stort mörkertal då mindre 
allvarliga hot tas som dagliga 
händelser. 

10 Risk att förvaltningen ej har kapacitet att 
utföra uppdrag med hög 
specialiseringsgrad pga för högt tryck 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Det finns en beslutad 
kompetensförsörjningsplan som 
hanterar denna risk 

2 20 9 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

när staden växer och nya stora 
samhällsbyggnadsprojekt tillkommer. 

11 Hemarbete ( till följd av pandemi) 
förändrat arbetsliv 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Oklar gränsdragning mellan 
arbetstid och fritid. 
Arbetsskador 
Uppmärksamma psykosociala 
effekter som arbetsgivare . . 
Tillitsbaserat ledarskap? 
OSA- verksmhet tappat lite tempo? 

Delegation 12 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

13 Risk att likabehandlingsprincipen inte 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Det är lagstyrt och vi har bra koll. 

14 Risk att synergieffekter inte nås mellan 
verksamheter som arbetar med liknande 
saker ur olika perspektiv 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Denna risk hanteras genom olika 
dialogforum. Flera grupperingar 
existerar redan idag men fler 
behöver tillskapas.  

Inventarier 15 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

Verksamhetskontr
oller 

16 Risk för storm, skogsbrand, torka (berör 
skogsförvaltning, naturvårds-
/reservatförvaltning och parkförvaltning) 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
livsmiljöer för hotade arter, förlust av 
biologisk mångfald, förlust av 
landskapsbild samt minskad 
förmåga att lagra och binda 
koldioxid.  

17 Risk för insekts- och/eller 
svampangrepp(berör skogsförvaltning, 
naturvårds-/reservatförvaltning och 
parkförvaltning) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
livsmiljöer för hotade arter, förlust av 
biologisk mångfald, minskad 
förmåga att lagra och binda 
koldioxid. 

18 Risk för klimatförändringar (berör 
skogsförvaltning, naturvårds-
/reservatförvaltning och parkförvaltning) 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
livsmiljöer för hotade arter, förlust av 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

biologisk mångfald, förlust av 
landskapsbild samt minskad 
förmåga att lagra och binda 
koldioxid.  

19 Risk för avsaknad av tillräckliga 
driftmedel (berör ex. parker, skogar, 
lekplatser, friluftsanläggningar, park- 
och skogsbilvägar, övriga anläggningar). 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
lek- park och övriga utemiljöer, 
minskad tillgänglighet, minskat 
förtroende från invånare. 

20 Riska för avsaknad av tillräckliga 
investeringsmedel (berör ex. parker, 
lekplatser, friluftsanläggningar, övriga 
anläggningar). 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kapitalförstöring, förlust av frilufts- 
och rekreationsvärden, förlust av 
lek- park och övriga utemiljöer, 
minskad tillgänglighet, minskat 
förtroende från invånare. 

Vägunderhåll 21 Risk för kapitalförstöring 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risk för kapitalförstöring vid eftersatt 
underhåll. 
Politiska beslut efterfrågas. 
Följsamhet och för just otrygghet 
efterlyses trygghetsvandringar. 

22 Risk för tillkommande ytor/anläggningar 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Lägre skötselnivå – nedskräpning, 
otrygghet, kapitalförstöring.  

Särskoleskjuts 23 Otillräckligt antal fordon 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Vi har bra rutiner som säkerställer 
att detta inte inträffar. 

Klotter 24 Feladresserade uppgifter 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Finns under uppsikt av Gata 
avdelningen. 

25 Klottersanering inom 24 timmar 1.Försumbar 3.Möjlig  3 Nej Följs upp som KF uppdrag. 

Färdtjänst 26 Färdtjänsttillstånd 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns. Risk hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Riksfärdtjänst 27 Riksfärdtjänsttillstånd. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns. Risk hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Otrygghet 28 Otrygghet och upplevd otrygghet 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Uppmärksamma trygghetsmätning 
samt behov av förtydligandet kring 
belysningsfrågor . 
Mer än bara belysning. Komplex 
fråga många parametrar har 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

betydelse. 

Förvaltningsövergr
ipande 

29 Uppföljning av politiskt fattade beslut 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Har bra koll via rutiner som följs. 

30 Risk för översvämningar kring Viskan i 
centrum. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Översvämningskartering är gjord 
och tas hänsyn till i 
stadsplaneringen.. 

31 Brist på plusdatorer 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Rådande omständigheter i 
omvärlden har ändrat en del 
förutsättningar för många saker i vår 
omgivning. Därmed blir det svårt att 
veta om vissa arbetskomponenter, 
som vi har tagit som en självklarhet 
hittills, kanske inte kan erbjudas till 
en nyanställd direkt. 

 



 

 
Intern kontrollplan 2023 

Tekniska nämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Delegation Risk att 
synergieffekter inte 
nås mellan 
verksamheter som 
arbetar med 
liknande saker ur 
olika perspektiv 
 
Riskbedömning 
2023 
6 

Långsammare hantering av ärende. 
Felaktiga beslut då perspektiv missas. 
Missnöjda invånare/företag. 

Kartläggning inom samordningsgrupper. Kontroll att frågor hanterats 
av samordningsgrupper 
(Samtek, Strategiska 
gruppen m fl) 

Varje 
halvår 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  

Kontroll
frekvens  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för hot och 
trakasserier 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att personal hotas och trakasseras. Följa upp att ev. anmälda hot- och 
våldssituationer gentemot personal hanteras på 
ett bra sätt. 

Avstämning av inkomna 
tillbud och arbetsskador 
relaterade till hot- och 
våldssituationer. 
Avstämningen sker 
gentemot den centralt 
framtagna rutin som finns 
beskriven i programmet 
Canea One. 

Varje år 

Risk att 
förvaltningen ej har 
kapacitet att utföra 
uppdrag med hög 
specialiseringsgrad 
pga för högt tryck 
när staden växer 
och nya stora 
samhällsbyggnads
projekt tillkommer. 
 
Riskbedömning 
2023 

Politiska uppdrag kan ej genomföras. 
Lägre kvalitet på utförda uppdrag. 
Längre tidsåtgång för utförda uppdrag. 
Sämre samverkan. 

Avstämning projekt och personalresurs, via 
ledningsmöte. 

Sammanställning av stora 
projekt och inventering av 
egna personalresurser. 
Uppföljning med 
avdelningschefer under 
ledningsmöte. 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

9 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Verksamhetsko
ntroller 

Risk för storm, 
skogsbrand, torka 
(berör 
skogsförvaltning, 
naturvårds-
/reservatförvaltning 
och 
parkförvaltning) 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Omfattande skador på skog och mark. Riktad inventering utförs löpande. Vid större 
skador utförs övergripande och 
skadebesiktning. 

Skadeinventering utförs 
löpande. Årlig 
sammanställning för 
brandskador (hektar), 
storm- och insektsskador 
(m3fub) samt antal 
försäkringsärenden (st) 
redovisas till nämnd. 

Varje år 

Risk för 
klimatförändringar 
(berör 
skogsförvaltning, 
naturvårds-
/reservatförvaltning 
och 
parkförvaltning) 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Omfattande skador på skog och mark, 
översvämningar, träddöd. 

Återväxtinventering. Trädinventering. Kontroll 
av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl kopplat till skador 
på träd och översvämning. 

Sammanställning av 
återväxttaxeringsresultat 
redovisas till nämnd. 
Sammanställning av 
almvaccination redovisas till 
nämnd. Sammanställning av 
felanmälningar i Infra-
Control. Åtgärder beskrivna 
i Borås Stads Trädplan. 

Varje år 

Risk för avsaknad 
av tillräckliga 
driftmedel (berör 
ex. parker, skogar, 
lekplatser, 
friluftsanläggningar
, park- och 
skogsbilvägar, 
övriga 
anläggningar). 

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt 
underhåll. Risk för att drift av samtliga 
verksamheter kraftigt försämras alt. upphör. 

Utfall av kostnader jmf med budget, invånarnas 
nöjdhet med skötselnivån på allmänna platser, 
natur- och friluftsområden, skogs- och 
parkvägar. 

Årsredovisning, 
Sammanställning av 
felanmälningar i Infra-
Control. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

 
Riskbedömning 
2023 
12 

Riska för avsaknad 
av tillräckliga 
investeringsmedel 
(berör ex. parker, 
lekplatser, 
friluftsanläggningar
, övriga 
anläggningar). 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk för kapitalförstöring. Utfall av kostnader jmf med budget, invånarnas 
nöjdhet med skötselnivån på allmänna platser, 
natur- och friluftsområden, skogs- och 
parkvägar. 

Årsredovisning, 
Sammanställning av 
felanmälningar i Infra-
Control. 

Varje år 

Vägunderhåll Risk för 
kapitalförstöring 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt 
underhåll. 

Kontroll av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl gällande antal 
potthål samt övriga fel kopplat till 
investeringsprojekt. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 
Sammanställning av 
säkerhets- och 
funktionsbesiktningar 
lekplatser. 

Varje år 

Risk för 
tillkommande 
ytor/anläggningar 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Saknas medel för drift Utfall av kostnader jmf med budget, invånarnas 
nöjdhet med skötselnivån på allmänna platser 

Årsredovisning, 
Sammanställning av 
felanmälningar i Infra-
Control, SKR:s 
enkätundersökning ”Kritik 
på teknik” 

Vart 
tredje år 

Otrygghet Otrygghet och 
upplevd otrygghet 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs 
i tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som 
upplevd trygghet i parker och gångstråk. 

Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport 
gjorts efter trygghetsvandring samt att analys 
och prioritering av inkomna synpunkter gjorts. 

Stickprov 1 
trygghetsvandring/år. 

Varje år 

4 Beslut  

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
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Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs  Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut  Minimera risker, säkra system och rutiner  Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster  Säkra en rättvisande redovisning  Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

Tekniska nämnden beslutat att ha kvar samma riskanalys från föregående år, på grund av rigoröst arbete som gjordes under våren 2021 med 
väsentlighets- och riskanalys via digital workshop. Med anledning av stort arbete som gjordes förra året, behöver vi därmed inte ha översyn på alla risker 
i år. Enda risk som har tillkommit är brist på plusdatorer, vilket vi har implementerat i riskanalysen med lågt riskbedömning och går därmed inte vidare 
till internkontrollplanen. 

Tekniska nämnden beslutar att föregående riskanalys ska ligga till grunden för intern kontrollplan även för 2023, med tillägg. 



Beslutsdatum  Sida 54 (69) 
2022-08-24 

  

§ 247 

Riskanalys 2023 

Ärendenummer: 2022-230 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Riskanalys 2023 och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, att upprätta en 
organisation för sin interna kontroll och anta regler och anvisningar för denna. Att löpande följa upp 
det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde samt att redovisa resultatet av den interna 
kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Intern kontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen och övrig personal 
samverkar och som syftar till att säkerställa att kommunen med nämnder och bolagsstyrelser har en: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Internkontrollen möjliggör: 

• ett förebyggande och åtgärder av allvarliga fel och brister 
• ett säkerställande av förtroende för det demokratiska systemet 
• en trygghet och stöd i vardagsarbetet 
• att vi uppnår goda resultat och ständigt förbättrar verksamheten 

Beslutsunderlag 

Riskanalys 2023 Samhällsbyggnadsnämnden 

Regler och anvisningar för intern kontroll 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
  



 
Riskanalys 2023 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Fastställd 2022-08-24 
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1 Inledning 

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, att upprätta en organisation för sin interna kontroll och anta regler och 
anvisningar för denna. Att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde samt att redovisa resultatet av den interna 
kontrollen till Kommunstyrelsen (i samband med årsredovisningen) 

Intern kontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen och övrig personal samverkar och som syftar till att säkerställa att 
kommunen med nämnder och bolagsstyrelser har en: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Internkontrollen möjliggör: 

 ett förebyggande och åtgärder av allvarliga fel och brister  ett säkerställande av förtroende för det demokratiska systemet  en trygghet och stöd i vardagsarbetet  att vi uppnår goda resultat och ständigt förbättrar verksamheten 

2 Regler för Intern kontroll 

Samhällsbyggnadsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll fastställdes  2022-02-17 och bifogas denna rapport. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Riskinventeringen genomfördes i tre grupperingar: en arbetsgrupp bestående av medarbetare från förvaltningens avdelningar, med ledningsgruppen samt 
med Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter. 

Inventeringen gjordes utifrån följande frågeställningar: 

 Vad är vårt uppdrag och vilka är våra viktigaste processer och mål? Har vi kontroll över dessa? Vilka risker ser vi?  Vad måste fungera, vad får inte gå fel? Har vi beredskap för detta?  Hur fungerar processerna på huvudmannanivå? (Till exempel budgetarbete, nämndprocess, information och kommunikation med mera)  Vad vill vi inte läsa om i tidningarna? 

Riskerna har därefter analyserats och värderats. Åtta risker följs upp i den interna kontrollplanen. Övriga risker med bedömning 9 eller högre hanteras 
antingen i andra processer eller med direkta åtgärder. 



Samhällsbyggnadsnämnden, Riskanalys 2023 3(22) 

  

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning  
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Nej   

Inventarier      

Politik Risk för interna konflikter skadar det demokratiska 
uppdraget och förvaltningens specifika uppdrag 
Beskrivning  
För att det inte finns ett förtroende mellan nämnden 
och förvaltningen. 

8 Nej   

Samverkan Risk att dålig samverkan med andra förvaltningar 
försvårar/förlänger arbetet 
Beskrivning  
För att förutsättningar för samarbete över 
förvaltningsgränser inte prioriteras 

12 Nej Nämndens samverkansuppdrag 
samt arbete med 
Samhällsbyggnadsprocessen pågår 
löpande 

 

Risk att vi får ett mer uppdelat samhälle och tappar 
helheten i stadsplaneringen 
Beskrivning  
För att vi bara fokuserar på enskilda projekt och om 
samverkan mellan förvaltningar gällande helheten inte 
finns eller inte fungerar. Samt om det inte finns någon 
funktion (ex stadsarkitekt) som håller ihop 
helhetsperspektivet (också en sårbar singelfunktion) 

8 Nej   

Ledning Risk med interna konflikter i LGR som skapar 
grupperingar inom förvaltningen och gör att vi tappar 
fokus på kunden 
Beskrivning  
För att ledningsgruppen inte samverkar och följer 
riktlinjer (Ingen risk för SBF idag, men det är en möjlig 
risk i framtiden. Det finns sådan problem i andra 
förvaltningar inom kommunen idag) 

4 Nej   

Risk insats med samhällsbyggnadsprocessen inte 
leder till samarbete/samsyn 

9 Nej Hanteras i samverkansuppdraget 
och strategiska gruppen 
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Beskrivning  
För att kartläggning av Samhällsbyggnadsprocessen 
inte ger önskat resultat 

Risk för ökad stress hos chefer/HR 
Beskrivning  
För att uppdragsmängen ökar och tajta tidsplaner 
kräver nya och snabba rekryteringar 

12 Nej Tas om hand genom mätstickan, 
medarbetarsamtal och 
medarbetarundersökning 

 

Risk för att vi inte levererar det vi borde göra 
Beskrivning  
För att vi jobbar för mycket i stuprör, exempelvis 
Lockryd 

6 Nej   

Politiska beslut Risk att nämnden inte kan anta detaljplaner inom 
utsatt tid. 
Beskrivning  
För att beslut i KS om tex planbesked, 
exploateringsavtal, samråd, yttranden mm drar ut på 
tiden 

12 Nej Utanför vår kontroll. Vi kan påtala 
problemen men kan inte råda över 
bemanning etc på andra 
förvaltningar 

 

Risk för förlängda handläggningstider och försvårat 
arbete 
Beskrivning  
För att kraven på klimatanpassning ökar 

6 Nej   

Risk för felaktiga beslut i nämnden 
Beskrivning  
för att det är svårt att hitta rätt längd på 
nämndsammanträdet. För långa möten kan göra att 
man tappar fokus. Om mötena blir för korta är risken 
att tid saknas för genomgång och diskussion. 

1 Nej   

Risk för felaktiga beslut i nämnden 
Beskrivning  
För att lagen tolkas olika, till exempel miljöbalken 

6 Nej   

Risk att boråsarens behov inte tas med ändamålsenligt 
i detaljplaneringen 
Beskrivning  
För att Kommunfullmäktiges mål fokuserar på antal 
bostäder snarare än behoven 

4 Nej   

Risk för förseningar och press inom detaljplanering 
Beskrivning  
För att mycket måste prioriteras samtidigt vilket gör att 
processer och beslut kan dra ut på tiden 

9 Nej Följs upp och redovisas för politiken 
varje tertial 
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Risk för att besluten inte speglar folkviljan 
Beskrivning  
För att olika åsikter pressar fram förhastade beslut 

3 Nej   

Risk för sämre detaljplanering inom kommunen. 
Beskrivning  
För att vi inte ser helheten och har en samsyn mellan 
olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, (MEX, 
SPA, KS) vilket gör det svårt att veta vem som 
bestämmer eller ger uppdragen inom planeringen. 

9 Nej Hanteras inom 
samhällsbyggnadsprocessen och 
strategiska gruppen 

 

Risk att inte klara målet med att prioritera detaljplaner 
på kommunal mark 
Beskrivning  
För att KS inte har tillräckligt med mark att tilldela 

6 Nej   

Risk att samhällsbyggnadsprocessen stannar av 
Beskrivning  
för att KF beslutar att inte ge förutsättningar som 
behövs för att utveckla arbetssättet 

6 Nej Följs upp i SCB 
medborgarundersökningen och 
budget 

 

Risk att medborgarna inte upplever 
delaktighet/öppenhet i verksamhetens arbete och 
beslut. 
Beskrivning  
SCB Medborgarundersökning visar  låga siffror på 
upplevelsen av insyn och kunna påverka beslut i 
kommunen. 

12 Nej   

Risk att vissa uppdrag/ansvar hamnar mellan stolarna 
och inte följs upp/hanteras som det ska. 
Beskrivning  
För att en del frågor upplevs bli mer perifera för 
nämnden, trots att de bär det yttersta ansvaret. 
(lantmäteriförrättningar, GDPR, intern kontroll osv) 

12 Nej Det är nämndens ansvar och 
internkontrollen är inte rätt forum. 
Eftersom kontrollplanen kontrollerar 
förvaltningen och inte vice versa. 

 

Organisationsförändri
ng 

Risk att arbetet påverkas negativt av 
organisationsförändringar 
Beskrivning  
För att arbete med tillitsresan, 
Samhällsbyggnadsprocessen mm kan leda till att 
organisationen ska förändras 

6 Nej   
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk att arbetsgivaren betalar ut fel lön 
Beskrivning  
För att registreringar i Heroma inte görs/är riktiga, att 
intyg inte lämnas in i tid, eller gå ner i tid utan att 
rapportera. 

4 Nej   

Risk att uppföljning av sjukfrånvaro blir missvisande 
och kan medföra ohälsa på lång sikt 
Beskrivning  
På grund av möjligheten att kunna jobba hemma även 
om man är sjuk så registreras inte sjukfrånvaro.  
Uppföljning av sjuktillfällen uteblir då chefer/kollegor 
inte ser medarbetarna på samma sätt. 

8 Nej   

Bisyssla Risk att medarbetare inte anmäler bisyssla 
Beskrivning  
För att medarbetare inte vet om att dessa ska anmälas 

9 Ja   

Facklig samverkan Risk att arbetsgivaren går förbi facket och fattar beslut 
på egen hand som kan det bli kostsamt. 
Beskrivning  
För att samverkansprocesserna mellan arbetsgivare 
och fackliga inte fungerar. 

12 Nej Hanteras i FSG  

Attraktiv arbetsgivare Risk att misstag begås vid hög personalomsättning 
Beskrivning  
För att det saknas rutiner och anvisningar för hur 
arbetet ska utföras samt att det inte finns tid för 
överlämning 

9 Nej Hanteras i arbetet med vårt 
systematiska kvalitetsarbete. 

 

Risk för personalbrist/konsultbrist och kontinuitet för att 
ha genomtänkta detaljplaner eller för andra uppdrag 
(geodata). Som även ger en ökad arbetsbelastning. 
Beskrivning  
För att det är svårt att få tag på rätt personer med rätt 
kompetens (en konsultmarknad där många drar och 
därför drar ner kraven) och sämre anställningsvillkor 
som inte motsvarar andra arbetserbjudanden. 
Konsultuppdragen ger också, på grund av osäkerhet 
kring kompetens/kontinuitet, ökat arbete för att 
säkerställa kvalité. 

12 Nej Arbete med uppdaterad 
kompetensförsörjningsplan pågår. Vi 
arbetar också med vårt varumärke 
och att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
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Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög 
arbetsbelastning 
Beskrivning  
För att resurser saknas i form av 
medarbetare/konsulter 

12 Nej Tas om hand i andra processer 
genom Mätstickan samt 
medarbetarsamtal. 

 

Risk att man anställer personer utan rätt kompetens 
Beskrivning  
För att kompetensbaserad rekrytering inte tillämpas i 
praktiken, utan att man följer magkänsla mer. 

6 Nej   

Säkerhet/arbetsmiljö Risk att bli skadad/attackerad av djur 
Beskrivning  
För att medarbetare rör sig i skog och mark, på tomter 
osv. 

8 Nej   

Risk för sjukdom vid fästingbett - Borrelia och TBE 
Beskrivning  
För att medarbetare rör sig i skog och mark, på tomter 
osv. 

8 Nej   

Risk att externa händelser såsom pandemier, krig, 
terror med mera  begränsar och/eller stoppar oss att 
utföra vårt uppdrag. 
Beskrivning  
För att det utförs IT-attacker eller andra typer av 
attacker och att vi inte har implementerat en 
kontinuitetsplan. 

9 Nej Följs upp med hjälp av 
kontinuitetsplanen som innehåller 
information som hjälper 
medarbetarna att veta vad de ska 
göra vid en störning i en kritisk 
aktivitet eller resurs. Syftet är att 
kunna upprätthålla verksamheten på 
en tolerabel nivå och att kunna 
återställa resursen så fort som 
möjligt. 

 

Risk för skada vid arbete utomhus. Maskiner, höga 
ljud, solskador, ögonskador, halka, fastna, hjärtfel 
Beskrivning  
För att medarbetare rör sig i skog och mark, på 
byggarbetsplatser och så vidare. Ibland ensamma. 

12 Ja   

Risk för olyckor vid arbete på väg 
Beskrivning  
För att medarbetare måste utföra visst arbete på 
trafikerade vägar 

12 Nej  Utbildning "Arbete på väg" för 
medarbetare som är berörda. 
Utbildningen måste utföras och 
förnyas med jämna mellanrum. 
 

Inventera/se till att utrustning/kläder 
mm är ändamålsenlig, reflexer osv. 
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Risk för hot och våld samt att tilliten till kommunen 
minskar vid tillsyn 
Beskrivning  
Ifall handläggare inte har ett bra eller respektfullt 
bemötande 

8 Nej   

Risk för dålig inomhusmiljö 
Beskrivning  
För att ventilation och solskydd inte är tillräckliga. 

9 Nej Tas om hand genom åtgärdsplan 
som är upprättad tillsammans med 
LFF. 
Behov rapporteras i 
lokalbehovsplanen.  

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor      

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer för redovisning av representation inte 
följs 
Beskrivning  
För att det ofta saknas underlag till fakturor som rör 
representation 

9 Ja   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning  
Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden 
ska ta betalt för  (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) är rätt fakturerade. Risk för felaktig 
debitering på grund av felberäkningar/fel i 
debiteringsunderlag. 

8 Nej   

Upphandling Risk att vi gör godtyckliga/felaktiga upphandlingar som 
inte är i enlighet med Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) 
Beskrivning  
För att vi gör egna tolkningar av LOU i stället för att få 
hjälp av koncerninköp. Kunskapen är liten/sårbar inom 
förvaltningen. 

9 Ja   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
För att det saknas kunskap om aktuella avtal. För att 
det är lättare att handla "där man brukar" 

9 Ja   
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Risk att vi hamnar i händerna på leverantörerna och 
har problem att styra våra IT-system så att det passar 
vår verksamhets behov 
Beskrivning  
För att vi missar viktiga punkter i en upphandling på 
grund av okunskap. 

8 Nej   

Risk för onödiga kostnader eller avtalslöshet för våra 
system eller tjänster 
Beskrivning  
För att vi missar att bevaka våra avtal 

12 Nej Följs upp genom PM3 och Ciceron 
avtalsmodul 

 

Budget/uppföljning Risk att vi inte upprätthåller en tillförlitligt finansiell 
rapportering om ekonom är borta/sjuk en längre 
period. 
Beskrivning  
För att vi är sårbara med sigelfunktioner, i detta fall 
ekonomi. 

9 Nej  Ta fram nya och uppdatera befintliga 
rutiner för den ekonomiska 
uppföljningen. 
 

Konjunktur Risk att nämnden inte får intäkter 
Beskrivning  
För att byggbranschen riskerar att påverkas av 
inflation/konjunktur 

9 Nej Ekonomin följs upp månadsvis enligt 
särskild rutin 

 

Risk att vi inte kan anpassa verksamheten vid 
konjunkturförändringar 
Beskrivning  
för att vi inte har en flexibel bemanning 

6 Nej   

Risk att medarbetare måste sägas upp 
Beskrivning  
På grund av ekonomisk kris/sviktande konjunktur 

9 Nej Ekonomin följs upp månadsvis enligt 
särskild rutin 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller
/Kvalitet 

Risk för ohälsa, olycksfall mm (Arbetsmiljöfrågor) 
Beskrivning  
För att AFSAR/föreskrifter, arbetsrättsligaprocesser 
osv inte följs 

12 Nej Tas om hand i andra processer, som 
mätstickan, medarbetarsamtal och 
medarbetarenkäten 

 

Risk att besluten inte blir rättssäkra på grund av 
påtryckning och mutor. 
Beskrivning  

8 Nej   
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För att det sker påtryckningar eller hot om våld från 
sökande, bekanta, politiker eller annan vilket kan 
påverka opartiskheten. 

Risk att förtroendet minskar och signal om att vi inte 
tycker det är viktigt 
Beskrivning  
För att vi har lång handläggningstid vid tillsynsärenden 

6 Nej   

Risk att resurserna inte räcker och att kvaliteten inte 
blir tillräcklig bra för att det måste går för fort. Samt att 
annat, som också är viktigt, skjuts upp. 
Beskrivning  
För att nya akuta behov av planering/bygga prioriteras 
före annat 

6 Nej   

Risk att vi inte behandlar alla byggherrar lika 
Beskrivning  
För att  man agerar partiskt gentemot vissa byggherrar 
som är stora eller som man har någon relation till 
(behöver inte vara medvetet) 

8 Nej   

Risk för missförstånd eller bristande förtroende genom 
felaktig, oenhetlig eller saknad av information 
Beskrivning  
För att information på webbsida inte är riktig eller inte 
uppdaterad. Eller att man inte ger samma information 
till sökande oavsett handläggare. På grund av att 
dialog och rutiner mellan avdelningar kanske saknas. 

9 Nej Hanteras i "Birgitta-gruppen" och i 
återkommande dialogtillfällen med 
avdelningar 

 

Risk att det blir fel och negativa konsekvenser för den 
sökande 
Beskrivning  
Kunskaps- och språkbrist hos de sökande. Vi 
förutsätter lätt att fler kan branschen. 

8 Nej   

Risk att "ny järnväg" får stor inverkan på arbetet med 
detaljplaner 
Beskrivning  
För att beslut om järnvägen drar ut på tiden och gör 
det svårare att planera långsiktigt 

8 Nej   

Risk att arbetsuppgifter inte blir gjorda vid 
sjukdom/semester. 
Beskrivning  
På grund av en sårbarhet hos singelfunktioner och att 
backup saknas 

9 Nej  Ta fram nya och uppdatera gamla 
rutiner för singelfunktionerna. 
 

Undersök möjlighet till back-up på 
andra förvaltningar 
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Risk att vi får viten 
Beskrivning  
För att vi göra fel bedömningar (mänskliga faktorn) 

9 Nej  Upprätta erfarenhetsregister 
gällande kärnprocesserna för att lära 
av våra misstag. 
 

Risk att ändrad lagstiftning påverkar arbetet 
Beskrivning  
För att det kan medföra förändrat arbetssätt, nya 
rutiner osv 

8 Nej   

Risk att vi får göra om utfört arbete då det kan 
ifrågasättas och skada förtroendet och trovärdigheten 
på grund av jäv. 
Beskrivning  
För att tjänstepersoner eller politiker inte känner till 
reglerna eller inte tar dem på allvar. 

8 Nej   

Risk för att vi tar orättvisa beslut i bygglov 
Beskrivning  
För att vi ändrar oss i bedömningen från ett fall till ett 
annat (ex. Sjöbo flerbostadshus inglasning på prickad 
mark där olika föreningar fick olika beslut) 
En annan orsak är att vi gör för få platsbesök och 
därför inte sett hur verkligenheten ser ut (som kan bero 
på tidsbrist). Samt att sökande inte få kontakt med oss 
i god tid för att veta huruvida hen kan planera för 
bygget eller inte. Det sker för sent i processen idag. 

4 Nej   

Risk att vi inte vi inte diarieför allt vi ska diarieföra 
Beskrivning  
För att det inte finns rutin på att administrativa 
handlingar som upprättats diarieförs 

12 Nej  Ta fram rutin för diarieföring. 
Implementera genom information till 
medarbetare och som en del i 
introduktion av nya medarbetare. 
 

Risk att tillsynsbeslut som inte följs upp innebär fara 
för liv och hälsa. 
Beskrivning  
För att  nämndbeslut inte följs upp. 

8 Nej   

Risk att vi lägger onödigt mycket tid/resurser på att ge 
ut handlingar för att kunder (framförallt mäklare) 
missbrukar servicen att hämta ut handlingar. 
Beskrivning  
För att vi erbjuder det kostnadsfritt och därför begär 
man ut allt som finns och inte bara det man specifikt 
behöver. Det gör också att kunder/mäklare inte sparar 
det man hämtar ut utan istället beställer nytt varje gång 

12 Nej  Utred möjligheten att minska 
handpåläggning 
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(andra kommuner tar betalt om det blir fler är 5 
handlingar osv). 

Risk att vi blir ersättningsskyldiga vid problem av 
byggnation 
Beskrivning  
För att detaljplanearbetet inte har tagit hänsyn till risker 
i området, tex översvämning, ras osv 

8 Nej   

Risk att det blir feltolkningar och feldebiteringar 
Beskrivning  
För otydligheter i bygglovstaxan och att rutiner för att 
tolka den saknas 

6 Nej   

Risk att  beslut fattas på felaktiga beslutsunderlag och 
att besluten därför behöver tas om/rättas. 
Beskrivning  
För att arbetet görs under tidspress. I vissa fall kan det 
vara brist på kunskap eller avsaknad av rutiner. 

6 Nej   

Risk att vi inte uppfyller miljöbalkens intentioner som 
handlar om hushållande med naturresurser, 
arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och 
miljö. 
Beskrivning  
För att byggherrarna får bygglov för skisser som 
uppfyller detta men senare, under arbetets gång, 
tycker de att det blir för dyrt och då ändras planerna 
som gör att vi inte uppfyller kraven. Det kan också vara 
att  kraven om att bevara vissa träd, med mera, inte 
uppfylls. 

9 Nej Till stor del utanför vår kontroll.  

Risk att vi inte lever upp till kraven på tillsyn OVK, 
hissar och arkivhanteringen 
Beskrivning  
För att dessa arbetsuppgifter inte blir prioriterade 

12 Nej  Upprätta rutin för arkivering 
 

Utred dagens arbetssätt för OVK 
och Hiss och gör en bedömning av 
åtgärder som behövs för att 
säkerställa lagkraven bättre. 
 

Teknik/IT Risk att resultatet av utförda mätningar inte stämmer 
på grund av fel på utrusningan 
Beskrivning  
För att fel i mätningar kan leda till att byggnation inte 
kan utföras på rätt sätt, vilket i sin tur kan leda till viten 

12 Nej Tas om hand genom att 
kontroll/service av mätinstrumenten 
genomförs årligen enligt serviceplan. 
För att köra drönaren krävs 
utbildning (körkort) och upprättade 
rutiner för drönarflygning finns. 
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Risk att vi inte kan arbeta i våra arbetsverktyg och 
därmed utföra vårt uppdrag 
Beskrivning  
På grund av leveransproblem av IT-utrustning 

9 Nej  Upprätta ett lager med 
grundläggande IT-utrustning 
 

Risk att obehöriga når information via mejl, K: osv. 
Beskrivning  
För att IT-säkerheten inte är tillräcklig eller att 
medarbetare saknar kunskap om hur informationen 
ska hanteras. 

12 Nej Hanteras i arbetet med 
informationssäkerhet och stadens 
dataskydd 

 

Risk för störningar i våra IT-stöd 
Beskrivning  
För att vi saknar driftdokumentation i samband med ex 
uppdateringar 

12 Nej  Implementera rutin för 
dokumentation 
 

Digitalisering Att automatiserade beslut blir fel 
Beskrivning  
På grund av lagstadgad digitalisering 

2 Nej   

Risk att digitalisering av detaljplaner kräver mycket 
resurser 
Beskrivning  
Beroende på hur digitaliseringen ska ske och hur långt 
tillbaka i tiden. Kan krävas mycket resurser om det blir 
lagkrav. 

6 Nej   

Översiktlig planering Risk att  översiktlig planering och strategi saknas, eller 
att den inte följs 
Beskrivning  
För att det saknas en samlad bild av vad som planeras 
och för att förutsättningar för samarbete över 
förvaltningsgränser saknas 

9 Nej Följs upp via budgetmål samt 
Strukturskissen, som är ett 
arbetssätt som ska brygga över 
mellan översiktlig planering och 
detaljplanering 

 

Informationssäkerhet 
och GDPR 

Risk att medarbetare inte har kunskap om 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) vilket kan 
leda till att informationen hamnar hos fel person och 
kan drabba individ eller företag och leda till 
förtroendeskada 
Beskrivning  
För att sekretess inte hanteras på rätt sätt 

12 Ja   

Risk att vi inte har uppdaterat/aktuellt 
behandlingsregister och att vi inte i praktiken efterlever 
hur vi sagt att vi behandlar personuppgifterna 
Beskrivning  
För att vi inte har ett fullständigt uppdaterat 

9 Ja   
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behandlingsregister och att det i praktiken inte finns 
bra rutiner för hur vi ska efterfölja dem 

Risk att vi inte efterlever kraven på att gallra 
handlingar enligt beslut och riktlinjer 
Beskrivning  
För att vi inte har en systematisk uppföljning av det 

12 Ja   

Risk att vi inte kan utföra vårt uppdrag på grund av att 
vi inte har åtkomst till våra system 
Beskrivning  
På grund av elektiska avbrott och/eller störningar 

8 Nej   

Externa parter Risk för orättvisa beslut vid överklaganden hos 
länsstyrelsen 
Beskrivning  
För att det inte tas enhetliga beslut hos länsstyrelsen, 
utan att det beror på vilken handläggare det är. Det gör 
att medborgaren upplever att vi är godtyckliga. 

9 Nej Utanför vår kontroll, svårt att följa 
upp/åtgärda/förebygga 

 

Risk för rättssäkerhet/tillit brister och att vi inte 
efterlever lagar och regler ändamålsenligt om vi skulle 
genomföra exploaterings planer. 
Beskrivning  
För att planarkitekter/konsulter arbetar direkt gentemot 
företagen och politikerna i knä på företagen. 

6 Nej   

8 Riskmatris 
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Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

58 

78 53 

43 39 38 37 27 25 

22 17 15 12 8 2 

75 72 48 

47 45 42 41 32 11 

68 

80 71 70 65 61 56 

51 29 28 14 13 9 

79 76 69 

67 59 57 55 54 49 

46 44 40 33 30 20 

19 16 10 4 3 1 

77 73 62 60 52 

35 34 31 26 24 6 
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2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 80 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Leverantörsfakturo
r 

        

Representation-
utbildning 

1 Risk att riktlinjer för redovisning av 
representation inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Upphandling 3 Risk att vi gör godtyckliga/felaktiga 
upphandlingar som inte är i enlighet 
med Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

4 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

5 Risk att vi hamnar i händerna på 
leverantörerna och har problem att styra 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

50 66 23 7 74 63 36 21 18 5 

64 

3 36 41 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

våra IT-system så att det passar vår 
verksamhets behov 

6 Risk för onödiga kostnader eller 
avtalslöshet för våra system eller 
tjänster 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp genom PM3 och Ciceron 
avtalsmodul 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk att arbetsgivaren betalar ut fel lön 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

8 Risk att uppföljning av sjukfrånvaro blir 
missvisande och kan medföra ohälsa på 
lång sikt 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Delegation 9 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier         

Bisyssla 10 Risk att medarbetare inte anmäler 
bisyssla 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Verksamhetskontr
oller/Kvalitet 

11 Risk för ohälsa, olycksfall mm 
(Arbetsmiljöfrågor) 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Tas om hand i andra processer, som 
mätstickan, medarbetarsamtal och 
medarbetarenkäten 

12 Risk att besluten inte blir rättssäkra på 
grund av påtryckning och mutor. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

13 Risk att förtroendet minskar och signal 
om att vi inte tycker det är viktigt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

14 Risk att resurserna inte räcker och att 
kvaliteten inte blir tillräcklig bra för att 
det måste går för fort. Samt att annat, 
som också är viktigt, skjuts upp. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

15 Risk att vi inte behandlar alla byggherrar 
lika 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

16 Risk för missförstånd eller bristande 
förtroende genom felaktig, oenhetlig 
eller saknad av information 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras i "Birgitta-gruppen" och i 
återkommande dialogtillfällen med 
avdelningar 

17 Risk att det blir fel och negativa 
konsekvenser för den sökande 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  



Samhällsbyggnadsnämnden, Riskanalys 2023 17(22) 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

18 Risk att "ny järnväg" får stor inverkan på 
arbetet med detaljplaner 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

19 Risk att arbetsuppgifter inte blir gjorda 
vid sjukdom/semester. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

20 Risk att vi får viten 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

21 Risk att ändrad lagstiftning påverkar 
arbetet 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

22 Risk att vi får göra om utfört arbete då 
det kan ifrågasättas och skada 
förtroendet och trovärdigheten på grund 
av jäv. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

23 Risk för att vi tar orättvisa beslut i 
bygglov 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

24 Risk att vi inte vi inte diarieför allt vi ska 
diarieföra 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej  

25 Risk att tillsynsbeslut som inte följs upp 
innebär fara för liv och hälsa. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

26 Risk att vi lägger onödigt mycket 
tid/resurser på att ge ut handlingar för 
att kunder (framförallt mäklare) 
missbrukar servicen att hämta ut 
handlingar. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej  

27 Risk att vi blir ersättningsskyldiga vid 
problem av byggnation 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

28 Risk att det blir feltolkningar och 
feldebiteringar 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

29 Risk att  beslut fattas på felaktiga 
beslutsunderlag och att besluten därför 
behöver tas om/rättas. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk att vi inte uppfyller miljöbalkens 
intentioner som handlar om hushållande 
med naturresurser, arkitektonisk kvalitet 
och estetik i bebyggelse och miljö. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Till stor del utanför vår kontroll. 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

31 Risk att vi inte lever upp till kraven på 
tillsyn OVK, hissar och arkivhanteringen 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej  

Facklig samverkan 32 Risk att arbetsgivaren går förbi facket 
och fattar beslut på egen hand som kan 
det bli kostsamt. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Hanteras i FSG 

Attraktiv 
arbetsgivare 

33 Risk att misstag begås vid hög 
personalomsättning 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras i arbetet med vårt 
systematiska kvalitetsarbete. 

34 Risk för personalbrist/konsultbrist och 
kontinuitet för att ha genomtänkta 
detaljplaner eller för andra uppdrag 
(geodata). Som även ger en ökad 
arbetsbelastning. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Arbete med uppdaterad 
kompetensförsörjningsplan pågår. Vi 
arbetar också med vårt varumärke 
och att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 

35 Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen 
pga hög arbetsbelastning 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Tas om hand i andra processer 
genom Mätstickan samt 
medarbetarsamtal. 

36 Risk att man anställer personer utan rätt 
kompetens 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Politik 37 Risk för interna konflikter skadar det 
demokratiska uppdraget och 
förvaltningens specifika uppdrag 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Säkerhet/arbetsmil
jö 

38 Risk att bli skadad/attackerad av djur 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

39 Risk för sjukdom vid fästingbett 
- Borrelia och TBE 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

40 Risk att externa händelser såsom 
pandemier, krig, terror med 
mera  begränsar och/eller stoppar oss 
att utföra vårt uppdrag. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp med hjälp av 
kontinuitetsplanen som innehåller 
information som hjälper 
medarbetarna att veta vad de ska 
göra vid en störning i en kritisk 
aktivitet eller resurs. Syftet är att 
kunna upprätthålla verksamheten på 
en tolerabel nivå och att kunna 
återställa resursen så fort som 
möjligt. 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

41 Risk för skada vid arbete utomhus. 
Maskiner, höga ljud, solskador, 
ögonskador, halka, fastna, hjärtfel 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

42 Risk för olyckor vid arbete på väg 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej  

43 Risk för hot och våld samt att tilliten till 
kommunen minskar vid tillsyn 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

44 Risk för dålig inomhusmiljö 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Tas om hand genom åtgärdsplan 
som är upprättad tillsammans med 
LFF. 
Behov rapporteras i 
lokalbehovsplanen.  

Teknik/IT 45 Risk att resultatet av utförda mätningar 
inte stämmer på grund av fel på 
utrusningan 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Tas om hand genom att 
kontroll/service av mätinstrumenten 
genomförs årligen enligt serviceplan. 
För att köra drönaren krävs 
utbildning (körkort) och upprättade 
rutiner för drönarflygning finns. 

46 Risk att vi inte kan arbeta i våra 
arbetsverktyg och därmed utföra vårt 
uppdrag 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

47 Risk att obehöriga når information via 
mejl, K: osv. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Hanteras i arbetet med 
informationssäkerhet och stadens 
dataskydd 

48 Risk för störningar i våra IT-stöd 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej  

Budget/uppföljning 49 Risk att vi inte upprätthåller en tillförlitligt 
finansiell rapportering om ekonom är 
borta/sjuk en längre period. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

Digitalisering 50 Att automatiserade beslut blir fel 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

51 Risk att digitalisering av detaljplaner 
kräver mycket resurser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Samverkan 52 Risk att dålig samverkan med andra 
förvaltningar försvårar/förlänger arbetet 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Nämndens samverkansuppdrag 
samt arbete med 
Samhällsbyggnadsprocessen pågår 
löpande 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

53 Risk att vi får ett mer uppdelat samhälle 
och tappar helheten i stadsplaneringen 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Översiktlig 
planering 

54 Risk att  översiktlig planering och 
strategi saknas, eller att den inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp via budgetmål samt 
Strukturskissen, som är ett 
arbetssätt som ska brygga över 
mellan översiktlig planering och 
detaljplanering 

Konjunktur 55 Risk att nämnden inte får intäkter 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ekonomin följs upp månadsvis enligt 
särskild rutin 

56 Risk att vi inte kan anpassa 
verksamheten vid 
konjunkturförändringar 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

57 Risk att medarbetare måste sägas upp 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ekonomin följs upp månadsvis enligt 
särskild rutin 

Ledning 58 Risk med interna konflikter i LGR som 
skapar grupperingar inom förvaltningen 
och gör att vi tappar fokus på kunden 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

59 Risk insats med 
samhällsbyggnadsprocessen inte leder 
till samarbete/samsyn 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras i samverkansuppdraget 
och strategiska gruppen 

60 Risk för ökad stress hos chefer/HR 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Tas om hand genom mätstickan, 
medarbetarsamtal och 
medarbetarundersökning 

61 Risk för att vi inte levererar det vi borde 
göra 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Politiska beslut 62 Risk att nämnden inte kan anta 
detaljplaner inom utsatt tid. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Utanför vår kontroll. Vi kan påtala 
problemen men kan inte råda över 
bemanning etc på andra 
förvaltningar 

63 Risk för förlängda handläggningstider 
och försvårat arbete 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

64 Risk för felaktiga beslut i nämnden 1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej  

65 Risk för felaktiga beslut i nämnden 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

66 Risk att boråsarens behov inte tas med 
ändamålsenligt i detaljplaneringen 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

67 Risk för förseningar och press inom 
detaljplanering 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp och redovisas för politiken 
varje tertial 

68 Risk för att besluten inte speglar 
folkviljan 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

69 Risk för sämre detaljplanering inom 
kommunen. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras inom 
samhällsbyggnadsprocessen och 
strategiska gruppen 

70 Risk att inte klara målet med att 
prioritera detaljplaner på kommunal 
mark 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

71 Risk att samhällsbyggnadsprocessen 
stannar av 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Följs upp i SCB 
medborgarundersökningen och 
budget 

72 Risk att medborgarna inte upplever 
delaktighet/öppenhet i verksamhetens 
arbete och beslut. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej  

73 Risk att vissa uppdrag/ansvar hamnar 
mellan stolarna och inte följs 
upp/hanteras som det ska. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Det är nämndens ansvar och 
internkontrollen är inte rätt forum. 
Eftersom kontrollplanen kontrollerar 
förvaltningen och inte vice versa. 

Organisationsförä
ndring 

74 Risk att arbetet påverkas negativt av 
organisationsförändringar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Informationssäker
het och GDPR 

75 Risk att medarbetare inte har kunskap 
om Offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) vilket kan leda till att 
informationen hamnar hos fel person 
och kan drabba individ eller företag och 
leda till förtroendeskada 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

76 Risk att vi inte har uppdaterat/aktuellt 
behandlingsregister och att vi inte i 
praktiken efterlever hur vi sagt att vi 
behandlar personuppgifterna 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

77 Risk att vi inte efterlever kraven på att 
gallra handlingar enligt beslut och 
riktlinjer 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

78 Risk att vi inte kan utföra vårt uppdrag 
på grund av att vi inte har åtkomst till 
våra system 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Externa parter 79 Risk för orättvisa beslut vid 
överklaganden hos länsstyrelsen 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Utanför vår kontroll, svårt att följa 
upp/åtgärda/förebygga 

80 Risk för rättssäkerhet/tillit brister och att 
vi inte efterlever lagar och regler 
ändamålsenligt om vi skulle genomföra 
exploaterings planer. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

1 Syfte 
Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en god intern kontroll, som innebär:  

 att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet 

 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin 
är tillförlitlig och rättvisande 

 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och 
förändringar av verksamheten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska 
skapa en organisation för den interna kontrollen och se till att regler och 
anvisningar antas. Samhällsbyggnadsnämndens ”Regler och anvisningar för 
intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av 
Kommunfullmäktige.  

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 
arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 
verksamheten. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

2 Organisation  
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns 
säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär 
att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
regler och anvisningar samt nämndens respektive förvaltningens beslut och 
direktiv är kända och följs upp.  

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål 
och resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker 
och rapportera dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder 
när den interna kontrollen visar avvikelser. Allvarliga brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

3 Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken 
syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande 
inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, 
att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i internkontrollplanen.  

Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  

 Förvaltningschef  
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för 
en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i 
samverkan med nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som 
underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar 
löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för en årlig 
uppföljning till nämnden.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
nämnden. 

 Verksamhetsutvecklare 
Verksamhetsutvecklaren samordnar nämndens arbete med intern kontroll 
genom att ta fram förslag och anvisningar, samordna processerna för intern 
kontroll, utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll samt 
vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra gällande frågor som avser 
intern kontroll. Verksamhetsutvecklaren ska även vara nämnden och 
förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god kontroll. 

 Avdelningschef 
Avdelningschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och 
informera övriga anställda om innebörden. Avdelningschefen har ansvar för att 
det finns rutiner och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en 
god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till förvaltningschef. 

 Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en 
säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 
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4 Nämnden s arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 
områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet 
men kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas 
ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens och förvaltningens största 
riskbilder. Den ringar in och bedömer på vilket sätt en risk ska omhändertas.  

Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska 
inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för 
verksamheten 

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  

Sannolikhet   Konsekvens  

1. Osannolik   1. Försumbar 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 

 3. Möjlig   3. Kännbar 

4. Sannolik   4. Allvarlig 

 

De riskområden som bör analyseras är:  

Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens 
verksamhet.  

Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga.  

Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet.  

Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att 
verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt.  

Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk.  

Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå 
hittas på kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli 
orimligt dyr eller ett självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan 
måste vägas mot de konsekvenser som blir om ett fel uppstår 
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Riskanalysen är första steget i framtagandet för en intern kontrollplan, vilken 
ska gälla för nästkommande år. 

 Intern kontrollplan 
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet 
kontrollområden.  

Internkontrollplanen innehåller följande delar:  

• Verksamhet/process  

• Riskbild  

• Riskbedömning  

• Kontrollmoment  

• Kontrollmetod  

• Kontrollfrekvens  

• Kontrollansvarig 

 

 Uppföljning 
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är 
klar, redovisas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten 
sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna åtgärder. Uppföljningen av internkontrollplanen 
skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för 
kännedom. 
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§ 248 

Intern kontrollplan 2023 

Ärendenummer: 2022-229 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2023 och att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en 
riskanalys av rutiner och processer.  

Åtta av nämndens identifierade risker följs upp i den interna kontrollplanen. Övriga risker med 
riskbedömning 9 eller högre följs upp i andra processer eller med direkta åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan 2023 Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
  



 
Intern kontrollplan 2023 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Fastställd 2022-08-24 
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1 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Bisyssla Risk att 
medarbetare inte 
anmäler bisyssla 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

För att medarbetare inte vet om att dessa ska 
anmälas 

Att medarbetare har kännedom om vad 
bisyssla är samt att den ska rapporteras 

Internkontrollens 
enkätundersökning till 
medarbetarna (minst 50% 
svarsfrekvens). Genomförs 
under oktober/november på 
APT. 

Varje år 

Säkerhet/arbets
miljö 

Risk för skada vid 
arbete utomhus. 
Maskiner, höga 
ljud, solskador, 
ögonskador, halka, 
fastna, hjärtfel 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

För att medarbetare rör sig i skog och mark, på 
byggarbetsplatser och så vidare. Ibland 
ensamma. 

Att medarbetare har kännedom om gällande 
rutiner 

Internkontrollens 
enkätundersökning till 
medarbetarna (minst 50% 
svarsfrekvens). Genomförs 
under oktober/november på 
APT. 

Varje år 

2 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer för 
redovisning av 
representation inte 
följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

För att det ofta saknas underlag till fakturor 
som rör representation 

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår 
samt att program bifogas, för kostnader 
avseende representation, utbildningar m.m. Att 
kostnader för representation följer 
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer 

Stickprov 5% av 
leverantörsfakturor konto 
471x , 4772, (614x, 616x). 
Avstämning görs varje 
tertial. 

Varje 
tertial 

Upphandling Risk att vi gör 
godtyckliga/felaktig
a upphandlingar 
som inte är i 
enlighet med 
Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) 

För att vi gör egna tolkningar av LOU i stället 
för att få hjälp av koncerninköp. Kunskapen är 
liten/sårbar inom förvaltningen. 

Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs 

Kontroll att alla 
direktupphandlingar som 
nämnden genomfört under 
året följer gällande regler, 
som tex beloppsgränser, 
samt att levererad 
vara/tjänst stämmer med 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

 
Riskbedömning 
2023 
9 

vad som efterfrågats. 
Kontrolleras i samband med 
årsredovisning. 

Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

För att det saknas kunskap om aktuella avtal. 
För att det är lättare att handla "där man 
brukar" 

Att inköp följer ramavtal Uppföljning av inköp och 
avtalstrohet genom Borås 
Stads inköpsanalyssystem 
Spend. Avstämning görs 
varje tertial. 

Varje 
tertial 

Att medarbetarna har kännedom om avtal och 
regler för inköp 

Internkontrollens 
enkätundersökning till 
medarbetarna (minst 50% 
svarsfrekvens). Genomförs 
under oktober/november på 
APT. 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Informationssäk
erhet och 
GDPR 

Risk att 
medarbetare inte 
har kunskap om 
Offentlighets- och 
sekretesslagen 
(OSL) vilket kan 
leda till att 
informationen 
hamnar hos fel 
person och kan 
drabba individ eller 
företag och leda till 
förtroendeskada 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

För att sekretess inte hanteras på rätt sätt Att medarbetare har kännedom om gällande 
lagar och regler 

Internkontrollens 
enkätundersökning till 
medarbetarna (minst 50% 
svarsfrekvens). Genomförs 
under oktober/november på 
APT. 

Varje år 

Risk att vi inte har 
uppdaterat/aktuellt 

Att registret är uppdaterat Information skickas ut till 
berörda om att uppdatera 

Varje år 



Samhällsbyggnadsnämnden, Intern kontrollplan 2023 4(4) 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

behandlingsregiste
r och att vi inte i 
praktiken efterlever 
hur vi sagt att vi 
behandlar 
personuppgifterna 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

För att vi inte har ett fullständigt uppdaterat 
behandlingsregister och att det i praktiken inte 
finns bra rutiner för hur vi ska efterfölja dem 

behandlingar i registret. 
Därefter görs 
stickprovskontroller på 20% 
av behandlingarna. Detta 
görs i september/oktober. 

Att hanteringen av behandlingar görs i enlighet 
med rutiner och behandlingsregister 

I samband med 
stickprovskontrollen på 
behandlingarnas korrekthet, 
kontrolleras även huruvida 
man arbetar i enlighet med 
registret och rutiner i 
praktiken genom 1-2 
muntliga frågor. 

Varje år 

Risk att vi inte 
efterlever kraven 
på att gallra 
handlingar enligt 
beslut och riktlinjer 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

För att vi inte har en systematisk uppföljning av 
det 

Att gallring skett enligt gällande beslut och 
rutiner (Dokumenthanteringsplanen, DHP) 

Stickprovskontroll på 20% 
av alla dokumenttyper per 
avdelning i DHP (fokus på 
gallring i K-mappar), samt 
kontrollera att gallringen i 
avdelningens 
funktionsbrevlådor (epost) 
följer gallringsreglerna. 
Kontrollen görs i 
februari/maj/september/okto
ber 

Varje 
kvartal 
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B akgrund 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till B orås Stads regler för intern kontroll (fastställt av KF 

2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde. V idare skall varje nämnd och bolag upprätta en organisation 

för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Organisation 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en 

organisation kring intern kontroll. 

bämnderna och b olagens styrelser 

bämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. V arje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en organisation för sin 

interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Förvaltningarna och b olagen 

Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. / heferna ansvarar för att 

informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen, och verka för att 

arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. B rister i den interna kontrollen ska omedelbart 

rapporteras till närmaste överordnad. 

Förvaltningschefen/V D ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur den interna kontrollen 

fungerar. 

U ppföljning 

bämnderna och b olagens styrelser 

V arje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 

verksamhetsområde. V arje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 

processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse.  

Rapportering 

V arje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

V arje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med budgeten redovisa riskanalys och plan för 

nästkommande år till Kommunstyrelsen.  

bämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar.  

Kommunstyrelsen 

U tifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera den interna 

kontrollen. 
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A nsvarsfördelning 

M iljö- och Konsumentnämnden 

M iljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet, och varje år anta 

en plan för denna uppföljning som baseras på en riskanalys av rutiner och processer. Riskanalysen är 

viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 

U tifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner 

att särskilt granska under verksamhetsåret. Dranskningen ska verifiera att verksamheterna når sina 

mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 

kontrollplanen. 

bämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och 

vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som 

underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen ansvarar även för 

att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom alla 

verksamhetsområden. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen 

efterlevs. 

V arje år ska förvaltningschefen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll och även 

föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

V id misstanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten ska 

förvaltningschefen omgående informera nämnden och nämnden ska utan dröjsmål vidta åtgärder. 

A vdelningschef verksamhetsstöd 

A vdelningschefen för verksamhetsstöd har som uppgift att samordna nämndens arbete med intern 

kontroll genom att ta fram förslag och anvisningar, samordna processerna för intern kontroll, utbilda 

och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll samt vara kontaktperson mot 

stadsrevisionen och andra gällande frågor som avser intern kontroll. A vdelningschefen för 

verksamhetsstöd ska vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god kontroll. 

mvriga avdelningschefer 

mvriga avdelningschefer på förvaltningen har ansvar för rutiner och system som säkrar att 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.  

M edarb etare 

A lla anställda ska vara delaktiga i arbetet med intern kontroll och ha kännedom om vilka risker som 

finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på sitt eget verksamhetsområde. 
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A rb etsgång 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Eftersom det krävs väldigt mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste vissa 

kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 

Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka rutiner 

eller processer får inte gå fel?” 

bär riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. A rbetet med intern kontroll bör prioritera 

områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en samlad bedömning gör 

man uppskattningar av två faktorer: konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet (risk), som graderas 

på skalan 1-4 enligt följande: 

Konsekvenser (väsentlighet) 

1. Försumbar 

2. Lindrig 

3. Kännbar 

4. A llvarlig 

Sannolikheter (risk) 

1. Osannolik 

2. M indre osannolik 

3. M öjlig 

4. Sannolik 

Risker ska identifieras och värderas utifrån: 

 V erksamhets, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv. 

 Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 

Intern kontrollplan 

U tifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas en intern kontrollplan. Det är de 

konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera identifierade 

risker. I planen specificeras riskbilden, vad som skall kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

U ppföljning av intern kontrollplan 

Internkontrollplanen ska ligga till grund för uppföljning av intern kontroll. I den årliga uppföljningen 

för intern kontroll sammanställs dessa processer enligt samma uppställning som 

internkontrollsplanen. U ppföljningsplanen beskriver de processer som ska kontrolleras under året 

och varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska besvara följande frågor; 

 V ad har vi gjort? 

 H ur många kontroller/granskningar genomfördes? 
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 V ad kom vi fram till? 

 V ad behöver åtgärdas? 

Rapportering till nämnden 

Rapportering från förvaltningen till nämnden ska ske senast i samband med beslut om 

årsredovisningen. Riskanalysen ska bifogas till beslutsärendet. Rapporten ska sammanfatta de 

granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 

Resultatet skickas efter b eslut i nämnd till kommunstyrelsen och stadsrevisionen för kännedom.  

System 

A ll dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i B orås Stad för planering oh 

uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, interna kontrollplaner samt uppföljningar att 

tillgå. 

 

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Förvaltningsöve
rgripande 

Risk att rutiner vid 
krissituationer inte 
följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att rutiner vid krissituationer inte följs eller 
är kända av medarbetarna. 

Kontroll att rutiner vid krissituationer är kända 
av medarbetarna. 

Kontroll att genomgång av 
rutiner gjorts enligt SAM 

Varje år 

Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Kontroll att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar. 

Kontroll att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar. 

Kontroll att ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning 
görs varje månad 

Varje år Måluppfyllelse 

Uppföljning verklig 
tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad 
tillsyn enligt beslutade tillsynsplaner 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad 
tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Varje 
tertial 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bisyssla Förtroende 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att bisyssla inte anmäls till arbetsgivaren. 
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor 
som är förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA) 

Kontroll att bisyssla anmäls till arbetsgivaren. Att blankett om eventuell 
bisyssla har fyllts i vid 
anställningens början. Årlig 
kontroll av förändringar i 
samband med 
medarbetarsamtal. 

Varje år 



Miljö- och konsumentnämnden, Intern kontrollplan 2023 3(5)

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på svårigheter att rekrytera på 
grund av låg lön, få utbildade med relevant 
utbildning. 

Kontroll att förvaltningen klarar sitt uppdrag 
trots svårigheter att rekrytera, utspridda lokaler 
etc. 

Kontinuerligt strategiskt 
ledningsarbete. 

Varje år 

Arbetsmiljö - hot 
och trakasserier 

Risk att personal 
hotas och 
trakasseras 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 

Kontroll att genomgång av 
rutiner gjorts enligt SAM 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Kontroll att Borås Stads 
direktupphandlingsregler efterlevs. 

Stickprov på leverantörers 
sammanlagda belopp över 
gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Varje år Upphandling 

Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Kontroll att ramavtal tillämpas och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt ej används för 
inköp i verksamheten. Kontroll av avtalstrohet. 

Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Uppföljning 
budget 
månadsvis 

Risk att det 
ekonomiska utfallet 
ej följer budget 
utan att åtgärder 
vidtas. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Kontroll att det ekonomiska utfallet följer budget 
med åtgärder. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot 
budget ska ske månadsvis och lämpliga 
åtgärder ska vidtagas om så behövs. 

Genomgång av 10-dagars- 
och tertialrapporter i 
Stratsys. 

Varje år 

Kontroll av avtal 
och taxor 

Risk att avtal och 
taxor inte följs. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. 

Kontroll att taxor och avtal är korrekta och följs. Kontinuerlig uppföljning 
under året. 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Inspektionsresul
tat 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Resultatet av en inspektion ska meddelas inom 
20 arbetsdagar. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetspla
n 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

Verksamhetsplaner följs upp 
tertial- och årsvis. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

2023 
9 



 
Riskanalys 2023 

Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 

- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

- Minimera risker, säkra system och rutiner 

- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

- Säkra en rättvisande redovisning 

- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 

interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Miljö- och konsumentnämnden antog regler och anvisningar för intern kontroll 2016-10-25 (MKN dnr 2016-2906) och uppdaterade regler och 

anvisningar 2020-12-15 (MKN dnr 2020-3724). 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Miljö- och 

konsumentnämnden genomförde en riskanalys av den interna kontrollplanen på sina gruppmöten under vecka 25 2022. 

Olika kontroller i verksamheterna ingår i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov 

vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av 

den interna kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 

4 Nej   
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Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

6 Nej   

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs. 

6 Nej   

Risk att den politiska intentionen som föreligger ett 
beslut faller bort/misstolkas och beslutet får en annan 
innebörd än avsikten 
Beskrivning 
Uppföljning av politiska beslut 

8 Nej   

Risk att en otydlig och genomhastad beslutsprocess 
av ordförande resulterar i missförstånd med felaktigt 
beslut som resultat 
Beskrivning 
Uppföljning av politiska beslut 

8 Nej   

Risk att alla ledamöter/partier ej får alla utskick från 
förvaltningen 
Beskrivning 
Kontroll av beslutsunderlag. 

3 Nej   

Förvaltningsövergripa
nde 

Risk att rutiner vid krissituationer inte följs 
Beskrivning 
Risk att rutiner vid krissituationer inte följs eller är 
kända av medarbetarna. 

9 Ja   

Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
Beskrivning 
Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden uppfylls inom ekonomiska 
ramar. 

9 Ja   Måluppfyllelse 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
Beskrivning 
Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade tillsynsplaner 

9 Ja   
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4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Nej   

Bisyssla Förtroende 
Beskrivning 
Risk att bisyssla inte anmäls till arbetsgivaren. Som 
offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA) 

12 Ja   

Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med relevant utbildning. 
Beskrivning 
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med relevant utbildning. 

9 Ja   

Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet inte följs. 
Beskrivning 
Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i 
årsplaneringen. 

4 Nej   

Arbetsmiljö - hot och 
trakasserier 

Risk att personal hotas och trakasseras 
Beskrivning 
Kontroll att rutiner, information och stöd finns upprättat. 

9 Ja   

Social arbetsmiljö Risk att den sociala arbetsmiljön påverkas på grund av 
distansarbete. 
Beskrivning 
Kontroll att verktyg och stöd finns för medarbetare och 
chefer så att den sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

4 Nej   
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 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Nej   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej   

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

9 Ja   Upphandling 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

9 Ja   

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

 Nej   
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Uppföljning budget 
månadsvis 

Risk att det ekonomiska utfallet ej följer budget utan att 
åtgärder vidtas. 
Beskrivning 
Kontroll att det ekonomiska utfallet följer budget med 
åtgärder. 

12 Ja   

Kontroll av avtal och 
taxor 

Risk att avtal och taxor inte följs. 
Beskrivning 
Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt 
antal timmar debiteras. 

12 Ja   

 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden, 
barnavårds- och särskoleutredningar, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs 

6 Nej   

Posthantering/Diariefö
ring 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter att söka 
dokument. 

6 Nej   

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att beslut inte gäller vid överprövning. 

6 Nej   

Utskick av svarskort Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

4 Nej   

Inspektionsresultat Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 

9 Ja   
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orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

Utskick av beslut Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att handläggningen av ärenden inte försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser 

6 Nej   

Besked om åtgärd Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

6 Nej   

Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att handläggningen av ärenden försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

6 Nej   

Dokumenthanteringsp
lan 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

4 Nej   

Kontroll av leverans 
enligt 
verksamhetsplan 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och lag. 

9 Ja   

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

Risk att service till kunder försämras, lägre effektivitet 
samt risk för arbetsmiljöstress. 
Beskrivning 
Risk att service till kunder försämras, lägre effektivitet 
samt risk för arbetsmiljöstress. 

4 Nej   

Dataskyddsförordning
en (GDPR) 

Risk att personuppgifter eller annan känslig 
information röjs. 
Beskrivning 
Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. 

6 Nej   
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 Riskmatris 

 åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 
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  Sannolikhet 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 34 

 

26 27 10 18 25

28 1 3 6 8 9

11 12 15 16 17

23

4 5 14 20 22

29 31 32 33

2 7 13 19 21

24 34

30

12 21 1
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Verksamhet / 
Process 

mer Riskbild 
Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  Upphandling 

5 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering  Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

    Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

6 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Delegation 7 Risk att delegationsordningen ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Inventarier 8 Risk för att brand och stöld uppstår. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

9 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Bisyssla 10 Förtroende 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Posthantering/Diar
ieföring 

11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

12 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Utskick av 
svarskort 

13 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Inspektionsresultat 14 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Utskick av beslut 15 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

mer Riskbild 
Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Besked om åtgärd 16 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Pågående 
ärenden i ECOS 

17 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Uppföljning budget 
månadsvis 

18 Risk att det ekonomiska utfallet ej följer 
budget utan att åtgärder vidtas. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Dokumenthanterin
gsplan 

19 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

20 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

21 Risk att service till kunder försämras, 
lägre effektivitet samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kompetens- och 
resursbrist 

22 Risk att förvaltningen inte klarar sitt 
uppdrag med avseende på svårigheter 
att rekrytera på grund av låg lön, få 
utbildade med relevant utbildning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontroll av 
styrdokument 

23 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kontroll SAM 24 Risk att SAM-hjulet inte följs. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kontroll av avtal 
och taxor 

25 Risk att avtal och taxor inte följs. 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

26 Risk att den politiska intentionen som 
föreligger ett beslut faller bort/misstolkas 
och beslutet får en annan innebörd än 
avsikten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

27 Risk att en otydlig och genomhastad 
beslutsprocess av ordförande resulterar 
i missförstånd med felaktigt beslut som 
resultat 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Förvaltningsövergr
ipande 

28 Risk att alla ledamöter/partier ej får alla 
utskick från förvaltningen 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

mer Riskbild 
Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

29 Risk att rutiner vid krissituationer inte 
följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Dataskyddsförordn
ingen (GDPR) 

30 Risk att personuppgifter eller annan 
känslig information röjs. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

31 Risk att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom ekonomiska ramar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  Måluppfyllelse 

32 Uppföljning verklig tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Arbetsmiljö - hot 
och trakasserier 

33 Risk att personal hotas och trakasseras 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Social arbetsmiljö 34 Risk att den sociala arbetsmiljön 
påverkas på grund av distansarbete. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Intern kontrollplan 2023 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2023. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden genomförde riskanalys för år 2023 vid gruppmöten 
inför nämndmötet 2022-06-20. Miljö- och konsumentnämndens plan för intern 
kontroll 2023 innehåller fyra riskbilder med tillhörande kontrollmoment inom 
områdena Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. 
Identifierade risker kommer att följas upp under 2023. 

Ärendebeskrivning  
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska 
som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Arbete med 
riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för nämnden. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 Säkra en rättvisande redovisning 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd 
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna. 
 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut 
processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret.  



 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-08-18 
Dnr 

2022-3286 

 

Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs 
och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta 
åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
 

Miljöförvaltningens bedömning 

Konsekvensbedömning  

Social dimension 
De planerade kontrollmomenten i kontrollplanen ger goda förutsättningar för att 
kommuninvånare och verksamhetsutövare ska få sina behov tillgodosedda på ett 
rättssäkert sätt i olika kontrollmoment. En viktig aspekt är likabehandling och hög 
rättssäkerhet. Det förutsätter tydliga och väl kända rutiner samt att arbetssätt efterlevs 
i verksamheten. Intern kontroll syftar till att kontrollera efterlevnaden av att dessa 
följs. 
 
Ekologisk dimension 
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs finns med som kontrollmoment. 
Det innefattar bland annat miljömål samt miljöhandbok. 
 
Ekonomisk dimension 
Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar finns med som kontrollmoment. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Gunnel Petersson 
Vikarierande förvaltningscontroller
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§ 73 Dnr FN 2022-000681.1.3.0 

Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2021 nya regler för intern kontroll i Borås Stad där 
det beskrivs att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan 
för denna uppföljning. Planen baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de 
förtroendevalda, ledningen och övriga professioner samverkar i syfte att uppnå 
följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Förskolenämnden har arbetat med sin riskanalys för 2023 år under våren och 
därefter har riskanalys och intern kontrollplan för 2023 tagits fram. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska anta regler och anvisningar för intern 
kontroll. Förskolenämndens regler och anvisningar för intern kontroll gäller till 
och med 2023 

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2023 Förskolenämnden 

Riskanalys 2023 Förskolenämnden 
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Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2021 nya regler för intern kontroll i Borås Stad där 
det beskrivs att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan 
för denna uppföljning. Planen baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de 
förtroendevalda, ledningen och övriga professioner samverkar i syfte att uppnå 
följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Förskolenämnden har arbetat med sin riskanalys för 2023 år under våren och 
därefter har riskanalys och intern kontrollplan för 2023 tagits fram. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska anta regler och anvisningar för intern 
kontroll. Förskolenämndens regler och anvisningar för intern kontroll gäller till 
och med 2023 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 
grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 
inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art. Barnperspektivet och 
rättighetsprinciperna beaktas löpande inom de områden som riskanalys och 
intern kontrollplan berör.  
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Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023 Förskolenämnden 
2. Riskanalys 2023 Förskolenämnden 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 18 augusti 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 

 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Förskolenämndens riskanalys 2023 innehåller 46 identifierade riskbilder. 4 av riskbilderna tas med till den interna kontrollplanen. Riskbilderna tillhör 
kategorierna: 

 Styrning och ledning  Personal  Ekonomi  Egen verksamhet 

2 Regler för Intern kontroll 

Vid beslut om intern kontroll för 2021 beslutade Förskolenämnden om nya Regler och anvisningar för intern kontroll. Reglerna är giltiga till och med 
2023. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Förskolenämnden har den 21 april delats upp i tre olika grupper och haft en workshop där de har arbetat med riskanalysen för 2023. Efter workshopen 
lämnade varje grupp in vilka förslag på förändringar de hade kommit fram till. Utifrån de underlagen gjordes en sammanställning som presenterades för 
förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen har diskuterat sammanställningen och lämnat input och förslag utifrån ett verksamhetsperspektiv. Ett 
förslag på ny riskanalys för 2023 togs därefter fram som presenterades för presidiet den 10 maj. Förslaget skickades därefter ut till hela nämnden för 
översyn och möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Förvaltningen arbetade sedan vidare med att färdigställa intern kontrollplan för 2023 inför 
nämndbehandling i augusti. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Nämndens uppdrag Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifika frågor. 
Beskrivning  
Alla i nämnden har ett eget ansvar att sätta sig in 
nämndens frågor. 

3 Nej Bedömningen är att risken är 
hanterad. 
Nämnden får inför varje 
nämndsammanträde information om 
verksamheten utifrån aktuella frågor 
och behov. 
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 Risk för att nämndledamöter utsätts för yttre påverkan 
inför beslutsfattande som kan leda till felaktiga beslut 
 

8 Nej Nämnden har i slutet av 2021 haft 
besök av CKS som informerat om 
bland annat otillbörlig påverkan och 
vad nämnden bör vara uppmärksam 
på och hur det kan förebyggas. I 
samband med detta har nämnden 
också på uppdrag av CKS kollat på 
vilka olika risksituationer som skulle 
kunna uppstå. CKS sammanställer 
och hanterar för Borås Stad 

 

Extraordinär händelse Risk för att rutiner är bristfälliga vid extraordinär 
händelse 
 

4 Nej Genomarbetade rutiner finns. 
Under Coronapandemin har 
nämnden kunnat se att rutinerna för 
extraordinära händelser fungerar. 
 

 

Risk för digitala störningar på grund av cyberangrepp 
eller andra tekniska fel som kan leda till negativ 
påverkan på verksamheten 
 

6 Nej Borås Stad arbetar för att ha en 
beredskap vid digitala störningar. 
Förvaltningen har också tagit fram 
en planering för eventuella 
störningar. 

 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Bisyssla Risk för att medarbetare inte har kännedom om 
skyldigheten att anmäla bisyssla 
Beskrivning  
Krav på redogörelse av bisysslor. Medarbetare som 
har en bisyssla ska anmäla denna och de uppgifter 
som behövs till arbetsgivaren för bedömning av 
bisysslan, detta enligt AB § 8. Arbetsgivaren ska vid 
introduktion av nyanställda medvetandegöra om denna 
skyldighet. 

8 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och följs upp där. 
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Vikarier Risk för att rutiner för vikarier i verksamheten ej är 
kända och följs. 
 

6 Nej Bemanningsenheten finns nu 
organiserat i utbildningsklustret. Det 
är av vikt att vikarierna får bra 
information och det är viktigt med en 
bra dialog mellan bemanning och 
verksamheten. Förvaltningens 
verksamhetschefer följer upp 
detaljerad statistik från 
bemanningsenheten gällande orsak. 

 

Risk för brist på vikarier 
Beskrivning  
Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i vikarier 
i den utsträckning som behövs, framför allt i 
ytterområdena. Det finns då risk för brister i 
likvärdighet. 

12 Ja Risken följs upp med statistik från 
bemanningsenheten samt 
avstämningar vid två tillfällen per år i 
kvalitetsdialog med rektorer. 

 

Risk för brister i förskolans sekretess och tystnadsplikt 
 

9 Ja Stickprov görs under hösten 2022 
för att kontrollera kunskapen 

 

Risk för att det är svårt att få tag på vikarier med 
tillräckliga språkkunskaper, vilket kan leda till 
kommunikationssvårigheter och brister i 
undervisningen och omsorgen. 
 

6 Nej Brister återkopplas till 
bemanningsenheten som ansvarar 
för vikarier. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs igen ytterligare 
uppföljning. 

 

Kompetens och 
utbildning 

Risk för svårigheten gällande kompetensförsörjning 
och därmed risk att förskolorna inte når målet att alla 
anställda ska vara utbildade barnskötare, förskollärare 
eller har annan relevant utbildning 
Beskrivning  
Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare och 
barnskötare eftersom det är bristyrken. 

12 Nej Följs upp i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan 

 

Risk för att det ej finns minst en förskollärare per 
avdelning. 
Beskrivning  
Svårigheter i rekrytering av förskollärare, kombinerat 
med frånvaro, kan bidra till att det inte finns någon 
utbildad förskollärare på alla avdelningar. 

9 Nej Följs upp i månatliga 
kvalitetsdialoger med rektor. 

 

Risk för att ordinarie personal inte har tillräckliga 
språkkunskaper vilket kan leda till 
kommunikationssvårigheter och brister i undervisning 
och omsorg 
 

9 Nej Följs upp i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs ingen ytterligare 
uppföljning. 
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Personalomsättning Risk för hög personalomsättning 
 

9 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året. 
 
Omhändertas och analyseras i 
arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen. 

 

Sjukfrånvaro Risk för hög sjukfrånvaro 
Beskrivning  
Förskolans personal uppvisar i nuläget en för hög 
sjukfrånvaro. 

12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

 

Arbetsmiljö Risk för att anställda tvingas ta stort ansvar för sin 
arbetsplats verksamhet på grund av att det är för få 
ordinarie personal. 
Beskrivning  
Det kan finnas risk att anställda tvingas ta stort ansvar 
vid ordinarie personals frånvaro. 

12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Resursfördelning Risk för brister i likvärdighet utifrån resursfördelningen 
 

6 Nej Hanteras i 
resursfördelningsmodellen 

 

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
 

6 Nej Förskolenämnden tar alltid stöd hos 
koncerninköp för råd vid 
upphandlingar. Förskolenämnden 
delfinansierar koncerninköp 
tillsammans med övriga nämnder. 

 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Förskolenämnden tar alltid stöd hos 
koncerninköp för råd. 
Förskolenämnden delfinansierar 
koncerninköp tillsammans med 
övriga nämnder. 
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Ekonomiska 
konsekvenser 

Risk för underskott eller anpassningar i verksamheten. 
Beskrivning  
Volymuppräkning och utebliven kostnadstäckning för 
lokaler kan bidra till underskott och/eller anpassningar i 
verksamheten. 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

 

Risk för att flera nybyggda förskolor ger en dyrare 
lokalkostnad per barn. 
 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

 

Kundfakturor Risk för felaktig hantering av kundfakturor 
Beskrivning  
Förskoleförvaltningen hanterar kundfakturor i hög 
utsträckning, dels i form av förskoleavgifter, dels i form 
av fakturor för interkommunal ersättning. Rutiner för att 
hantera kundfakturor finns och kontroller görs 
månatligen av samordnarna för sitt ansvarsområde. 

6 Nej Rutiner för att hantera kundfakturor 
finns och kontroller görs månatligen 
av samordnarna för sitt 
ansvarsområde. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  

Riskbild  
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Utredning av barn i 
behov av särskilt stöd 

Risk för att barn i behov av särskilt stöd inte får det 
stöd de har rätt till 
 

12 Ja Barn i behov av särskilt stöd har 
lagts till som ett fokusområden i 
Förskolenämndens budget för 2023 
och följs därför upp i 
budgetprocessen. 
 
Riskbilden följs också upp två 
gånger per år i mars och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. 
 
Budgetposten har ökat med 3 
miljoner under 2022 från olika 
satsningar. Sammanfattande 
rapportering ges till nämnden varje 
höst. 
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Trakasserier Risk för att barn utsätts för sexuella trakasserier 
 

8 Nej Under 2021 har ny vägledning och 
checklista tagits fram vid misstanke 
om sexuella trakasserier på 
förskolan. 
Inga ärenden har gått till åtal men 
anmälningsbenägenheten har ökat. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs igen ytterligare 
uppföljning. 

 

Risk för att vägledning och checklista gällande 
sexuella trakasserier i förskolan inte är kända och följs. 
 

4 Nej Under 2021 har ny vägledning och 
checklista tagits fram vid misstanke 
om sexuella trakasserier på 
förskolan. 
Vid introduktion av nyanställda 
lämnas information om framtagna 
dokument. 

 

Risk för att rutin mot kränkningar av barn inte följs 
 

6 Nej Antalet anmälningar som kommer in 
till förvaltningen redovisas 
kontinuerligt till nämnden. 
Anmälningarna visar på en korrekt 
hantering. 

 

Risk för att anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten 
inte efterlevs. 
Beskrivning  
Myndigheter och anställda hos sådana myndigheter 
vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälan ska göras när den 
anmälningsskyldige får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. 

8 Nej Finns tydliga och kända rutiner för 
orosanmälan som är förankrade hos 
rektorerna. 

 

Risk för att barn utsätts för kränkningar 
 

6 Nej Varje förskola har en plan för 
kränkande behandling. Det finns 
tydliga rutiner i förvaltningen för hur 
en kränkning ska hanteras. Alla 
anmälda kränkningar rapporteras till 
nämnden. 
Vissa förskolor har identifierat det 
som ett prioriterat område för att 
utveckla planering, genomförande 
och uppföljning. Förskolornas arbete 
kommer följas upp i 
värdegrundsrapporten. 
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Barngruppens storlek Risk för att inte klara Skolverkets riktmärke gällande 
barngruppernas storlek 
Beskrivning  
Det finns idag svårigheter att uppfylla Skolverkets 
riktmärke. 

12 Nej Följs upp inom ramen för 
Förskolenämndens budgetprocess 

 

Säkerhet Risk för skadegörelse i förskolans utemiljö som kan 
leda till brister i säkerheten 
Beskrivning  
Brister i utemiljön kan uppstå genom allmänhetens 
påverkan. 

12 Ja Det finns säkerhetsrutiner på varje 
förskola utformade efter förskolans 
behov. I de fall det krävs hanteras 
brister med hjälp av LFF och/eller 
CKS. 
Rektor polisanmäler skadegörelse i 
dialog med verksamhetschef och 
CKS. 
 

 

Risk för att säkerhetsrutiner gällande brandskydd inte 
är kända och följs 
Beskrivning  
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej Arbetet med fortlöpande 
brandskyddsarbete inklusive 
brandskyddspärm omhändertas 
inom processen för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM). 

 

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns försvinnande 
inte är kända och följs 
Beskrivning  
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs igen ytterligare 
uppföljning. 

 

Jämn könsfördelning Risk för att förskolan har för få manliga pedagoger 
 

8 Nej Riskbilden följs upp i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 

Risk för att förskolan känns som en otrygg arbetsplats 
för män 
 

9 Nej Följs upp inom ramen för 
medarbetarsamtalen samt inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Lokaler Risk för att lokaler inte är ändamålsenliga och 
funktionella 
Beskrivning  
Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. 

9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalbehovsprocessen och följs upp i 
nämndens lokalbehovsplan. 

 

Risk för brister gällande placering av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 

6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalbehovsprocessen och följs upp i 
nämndens lokalbehovsplan. I 
nybyggnadsprocessen tas hänsyn till 
placering, anslutning säkerhet m.m. 
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Risk för att förskolelokaler saknas 
Beskrivning  
På övergripande nivå finns förskolelokaler för att 
tillgodose efterfrågan på förskoleplatser. Brist på 
förskoleplatser kan finnas inom vissa områden, främst 
på grund av byggnationer. 

6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalbehovsprocessen och följs upp i 
nämndens lokalbehovsplan. 

 

Risk för att städtjänster inte blir utförda med kvalitet. 
 

6 Nej Tjänsteköp av lokalvård regleras i 
överenskommelse med 
Grundskolenämnden. 

 

Risk för att alla barn inte har möjlighet till annan 
utevistelse än förskolans utegård. 
 

4 Nej Alla förskolor har möjlighet att 
besöka grönområden och lekplatser. 

 

Risk för att nämndens intresse inte beaktas hos 
Lokalförsörjningsnämnden vid fler intressenter. 
Beskrivning  
När intresset inte beaktas kan nämndens 
verksamheter få byta verksamhetslokaler frekvent eller 
vid olämpliga tillfällen. 

6 Nej   

Risk för att i detaljplanarbetet hänvisa till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade 
 

8 Nej Planarbetet hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
I varje remissvar bevakar nämnden 
risken och skriver med det i sina 
synpunkter på detaljplanen om så är 
fallet. 

 

Tillsyn av fristående 
enheter 

Risk för att fristående enheter inte har en tillräckligt 
god kvalitet 
 

8 Nej Följs upp inom Förskolenämndens 
tillsyn av fristående enheter. 

 

Inkomna synpunkter Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om denna. 
Beskrivning  
Inkomna synpunkter ska tas om hand och besvaras 
enligt en kommunövergripande rutin. 

6 Nej Informationsfilm har tagits fram som 
visas för all ordinarie personal under 
hösten 2022. 

 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att inte uppnå läroplanens mål på grund av för 
låg andel förskollärare. 
Beskrivning  
I och med ny Lpfö 1 juli 2019 ansvarar huvudmannen 
för att förskollärare finns på varje förskola, som 
ansvarar för den pedagogiska undervisningen. 

9 Nej Följs upp i kvalitetsrapporter som 
redovisas till nämnden. 
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 Risk för att personalens kompetens gällande digitala 
verktyg är bristande. 
Beskrivning  
Det finns en risk att förskolan inte lever upp till kraven i 
den reviderade läroplanen och att undervisningen inte 
leder till ökad kompetens för barnen. Risk för brister i 
likvärdighet finns också. 

4 Nej Följs upp i rapporten ”Utveckling och 
lärande” i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 

 

Risk för att övergångarna mellan förskola och skola 
inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 
Beskrivning  
Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan få till 
följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

6 Nej Plan och rutin för övergång har 
reviderats. Klustret har 
gemensamma rutiner för 
övergångar. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs ingen ytterligare 
uppföljning. 

 

Lagstiftning Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 
Beskrivning  
Brister vad gäller kunskap inom området kan leda till 
att lagen inte följs fullt ut och i slutändan kan det leda 
till vite. 

6 Nej Förvaltningen arbetar löpande med 
nämndens efterlevnad och har 
upprättat bra kanaler för dialog med 
nämndens dataskyddsombud. 
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  Sannolikhet  
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 46 

 

  

44 4 

35 21 

20 11 10 6 3 1 2 

34 

46 45 

41 39 36 33 32 31 

22 19 16 15 7 5 

37 

29 28 27 24 14 13 

43 42 

40 30 26 23 9 8 

38 18 25 17 12 

1 29 16 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Bisyssla 1 Risk för att medarbetare inte har 
kännedom om skyldigheten att anmäla 
bisyssla 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och följs upp där. 

Utredning av barn 
i behov av särskilt 
stöd 

2 Risk för att barn i behov av särskilt stöd 
inte får det stöd de har rätt till 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Barn i behov av särskilt stöd har 
lagts till som ett fokusområden i 
Förskolenämndens budget för 2023 
och följs därför upp i 
budgetprocessen. 
 
Riskbilden följs också upp två 
gånger per år i mars och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. 
 
Budgetposten har ökat med 3 
miljoner under 2022 från olika 
satsningar. Sammanfattande 
rapportering ges till nämnden varje 
höst. 

Trakasserier 3 Risk för att barn utsätts för sexuella 
trakasserier 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Under 2021 har ny vägledning och 
checklista tagits fram vid misstanke 
om sexuella trakasserier på 
förskolan. 
Inga ärenden har gått till åtal men 
anmälningsbenägenheten har ökat. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs igen ytterligare 
uppföljning. 

4 Risk för att vägledning och checklista 
gällande sexuella trakasserier i 
förskolan inte är kända och följs. 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Under 2021 har ny vägledning och 
checklista tagits fram vid misstanke 
om sexuella trakasserier på 
förskolan. 
Vid introduktion av nyanställda 
lämnas information om framtagna 
dokument. 
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 5 Risk för att rutin mot kränkningar av 
barn inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Antalet anmälningar som kommer in 
till förvaltningen redovisas 
kontinuerligt till nämnden. 
Anmälningarna visar på en korrekt 
hantering. 

6 Risk för att anmälningsskyldigheten till 
Socialtjänsten inte efterlevs. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Finns tydliga och kända rutiner för 
orosanmälan som är förankrade hos 
rektorerna. 

7 Risk för att barn utsätts för kränkningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Varje förskola har en plan för 
kränkande behandling. Det finns 
tydliga rutiner i förvaltningen för hur 
en kränkning ska hanteras. Alla 
anmälda kränkningar rapporteras till 
nämnden. 
Vissa förskolor har identifierat det 
som ett prioriterat område för att 
utveckla planering, genomförande 
och uppföljning. Förskolornas arbete 
kommer följas upp i 
värdegrundsrapporten. 

Barngruppens 
storlek 

8 Risk för att inte klara Skolverkets 
riktmärke gällande barngruppernas 
storlek 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp inom ramen för 
Förskolenämndens budgetprocess 

Säkerhet 9 Risk för skadegörelse i förskolans 
utemiljö som kan leda till brister i 
säkerheten 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Det finns säkerhetsrutiner på varje 
förskola utformade efter förskolans 
behov. I de fall det krävs hanteras 
brister med hjälp av LFF och/eller 
CKS. 
Rektor polisanmäler skadegörelse i 
dialog med verksamhetschef och 
CKS. 
 

10 Risk för att säkerhetsrutiner gällande 
brandskydd inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Arbetet med fortlöpande 
brandskyddsarbete inklusive 
brandskyddspärm omhändertas 
inom processen för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM). 

11 Risk för att säkerhetsrutiner vid barns 
försvinnande inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs igen ytterligare 
uppföljning. 
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Jämn 
könsfördelning 

12 Risk för att förskolan har för få manliga 
pedagoger 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Riskbilden följs upp i 
kompetensförsörjningsplanen. 

13 Risk för att förskolan känns som en 
otrygg arbetsplats för män 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp inom ramen för 
medarbetarsamtalen samt inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

Lokaler 14 Risk för att lokaler inte är 
ändamålsenliga och funktionella 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalbehovsprocessen och följs upp i 
nämndens lokalbehovsplan. 

15 Risk för brister gällande placering av 
förskolan och dess tillgänglighet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalbehovsprocessen och följs upp i 
nämndens lokalbehovsplan. I 
nybyggnadsprocessen tas hänsyn till 
placering, anslutning säkerhet m.m. 

16 Risk för att förskolelokaler saknas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalbehovsprocessen och följs upp i 
nämndens lokalbehovsplan. 

17 Risk för att städtjänster inte blir utförda 
med kvalitet. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Tjänsteköp av lokalvård regleras i 
överenskommelse med 
Grundskolenämnden. 

18 Risk för att alla barn inte har möjlighet 
till annan utevistelse än förskolans 
utegård. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Alla förskolor har möjlighet att 
besöka grönområden och lekplatser. 

19 Risk för att nämndens intresse inte 
beaktas hos Lokalförsörjningsnämnden 
vid fler intressenter. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Risk för att i detaljplanarbetet hänvisa till 
närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Planarbetet hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
I varje remissvar bevakar nämnden 
risken och skriver med det i sina 
synpunkter på detaljplanen om så är 
fallet. 

Tillsyn av 
fristående enheter 

21 Risk för att fristående enheter inte har 
en tillräckligt god kvalitet 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Följs upp inom Förskolenämndens 
tillsyn av fristående enheter. 
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Vikarier 22 Risk för att rutiner för vikarier i 
verksamheten ej är kända och följs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bemanningsenheten finns nu 
organiserat i utbildningsklustret. Det 
är av vikt att vikarierna får bra 
information och det är viktigt med en 
bra dialog mellan bemanning och 
verksamheten. Förvaltningens 
verksamhetschefer följer upp 
detaljerad statistik från 
bemanningsenheten gällande orsak. 

23 Risk för brist på vikarier 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Risken följs upp med statistik från 
bemanningsenheten samt 
avstämningar vid två tillfällen per år i 
kvalitetsdialog med rektorer. 

24 Risk för brister i förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Stickprov görs under hösten 2022 
för att kontrollera kunskapen 

25 Risk för att det är svårt att få tag på 
vikarier med tillräckliga språkkunskaper, 
vilket kan leda till 
kommunikationssvårigheter och brister i 
undervisningen och omsorgen. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Brister återkopplas till 
bemanningsenheten som ansvarar 
för vikarier. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs igen ytterligare 
uppföljning. 

Kompetens och 
utbildning 

26 Risk för svårigheten gällande 
kompetensförsörjning och därmed risk 
att förskolorna inte når målet att alla 
anställda ska vara utbildade 
barnskötare, förskollärare eller har 
annan relevant utbildning 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan 

27 Risk för att det ej finns minst en 
förskollärare per avdelning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp i månatliga 
kvalitetsdialoger med rektor. 

28 Risk för att ordinarie personal inte har 
tillräckliga språkkunskaper vilket kan 
leda till kommunikationssvårigheter och 
brister i undervisning och omsorg 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs ingen ytterligare 
uppföljning. 
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Personalomsättnin
g 

29 Risk för hög personalomsättning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året. 
 
Omhändertas och analyseras i 
arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen. 

Sjukfrånvaro 30 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

Resursfördelning 31 Risk för brister i likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras i 
resursfördelningsmodellen 

Upphandling 32 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Förskolenämnden tar alltid stöd hos 
koncerninköp för råd vid 
upphandlingar. Förskolenämnden 
delfinansierar koncerninköp 
tillsammans med övriga nämnder. 

33 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Förskolenämnden tar alltid stöd hos 
koncerninköp för råd. 
Förskolenämnden delfinansierar 
koncerninköp tillsammans med 
övriga nämnder. 

Nämndens 
uppdrag 

34 Risk för att nämndledamöter inte är 
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika 
frågor. 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej Bedömningen är att risken är 
hanterad. 
Nämnden får inför varje 
nämndsammanträde information om 
verksamheten utifrån aktuella frågor 
och behov. 

35 Risk för att nämndledamöter utsätts för 
yttre påverkan inför beslutsfattande som 
kan leda till felaktiga beslut 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Nämnden har i slutet av 2021 haft 
besök av CKS som informerat om 
bland annat otillbörlig påverkan och 
vad nämnden bör vara uppmärksam 
på och hur det kan förebyggas. I 
samband med detta har nämnden 
också på uppdrag av CKS kollat på 
vilka olika risksituationer som skulle 
kunna uppstå. CKS sammanställer 
och hanterar för Borås Stad 
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Inkomna 
synpunkter 

36 Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om 
denna. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Informationsfilm har tagits fram som 
visas för all ordinarie personal under 
hösten 2022. 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

37 Risk för att inte uppnå läroplanens mål 
på grund av för låg andel förskollärare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp i kvalitetsrapporter som 
redovisas till nämnden. 

38 Risk för att personalens kompetens 
gällande digitala verktyg är bristande. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Följs upp i rapporten ”Utveckling och 
lärande” i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 

39 Risk för att övergångarna mellan 
förskola och skola inte håller en 
tillräckligt hög kvalitet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Plan och rutin för övergång har 
reviderats. Klustret har 
gemensamma rutiner för 
övergångar. 
Risken hålls under uppsikt och i 
dagsläget behövs ingen ytterligare 
uppföljning. 

Arbetsmiljö 40 Risk för att anställda tvingas ta stort 
ansvar för sin arbetsplats verksamhet 
på grund av att det är för få ordinarie 
personal. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

Lagstiftning 41 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Förvaltningen arbetar löpande med 
nämndens efterlevnad och har 
upprättat bra kanaler för dialog med 
nämndens dataskyddsombud. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

42 Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

43 Risk för att flera nybyggda förskolor ger 
en dyrare lokalkostnad per barn. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

Extraordinär 
händelse 

44 Risk för att rutiner är bristfälliga vid 
extraordinär händelse 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Genomarbetade rutiner finns. 
Under Coronapandemin har 
nämnden kunnat se att rutinerna för 
extraordinära händelser fungerar. 
 

45 Risk för digitala störningar på grund av 
cyberangrepp eller andra tekniska fel 
som kan leda till negativ påverkan på 
verksamheten 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Borås Stad arbetar för att ha en 
beredskap vid digitala störningar. 
Förvaltningen har också tagit fram 
en planering för eventuella 
störningar. 
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Kundfakturor 46 Risk för felaktig hantering av 
kundfakturor 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutiner för att hantera kundfakturor 
finns och kontroller görs månatligen 
av samordnarna för sitt 
ansvarsområde. 
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1 Inledning 

Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2023. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Personal och Egen verksamhet kommer att 
följas upp under 2023. 

Intern kontrollplan för 2023 innehåller fyra riskbilder. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i 
vikarier i den utsträckning som behövs, framför 
allt i ytterområdena. Det finns då risk för brister 
i likvärdighet. 

Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna. 

Statistik från 
bemanningsenheten samt 
avstämningar vid två 
tillfällen per år i 
kvalitetsdialog med rektorer 
kring bemanning utifrån 
erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Varje 
tertial 

Risk för brister i 
förskolans 
sekretess och 
tystnadsplikt 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Kontroll av hantering av sekretess och 
tystnadsplikt inom förskolans verksamheter 

Kontroll om rutin för 
sekretess och tystnadsplikt 
är känd. Kontrollen 
genomförs genom stickprov, 
30 stycken med en 
geografisk spridning. 
Förskolor kontaktas via 
telefon och frågor ställs till 
personal. 

Varje år 
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3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Utredning av 
barn i behov av 
särskilt stöd 

Risk för att barn i 
behov av särskilt 
stöd inte får det 
stöd de har rätt till 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

 Kontroll av att barn i behov av särskilt stöd får 
det stöd de har rätt till följs upp två gånger per 
år i mars och oktober på orienteringsmöten 
(ORM) med barnhälsan. 

Chef för barnhälsan möter 
varje rektor i dialog två 
gånger per år för att 
inhämta information om 
barn i behov av särskilt stöd 
på varje förskola. 

Varje 
halvår 

Säkerhet Risk för 
skadegörelse i 
förskolans utemiljö 
som kan leda till 
brister i säkerheten 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Brister i utemiljön kan uppstå genom 
allmänhetens påverkan. 

Kontroll av omfattning på skadegörelse i 
förskolans utemiljö och om det finns några 
specifika förskolor eller områden som är mer 
utsatt än andra. 

Rektor anmäler all 
skadegörelse till polisen. 
Nämndsekreterare får 
kopior av alla anmälningar 
av polisen och för statistik 
på antalet gjorda 
polisanmälningar gällande 
skadegörelse i förskolans 
utemiljö. Typ av 
skadegörelse samt vilken 
förskola det gäller samlas 
också in. 

Varje år 
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Intern kontrollplan 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad Intern kontrollplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar 
kommunens organisation, processer, rutiner och system och syftar bland annat 
till att: 

* Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

* Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

* Minimera risker, säkra system och rutiner. 

* Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

* Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

* Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen som varje år granskar 
nämndens interna kontrollarbete. 

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2023  

2. Riskanalys 2023 

3. Vård- och äldrenämndens Regler och anvisningar för internkontroll 
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1 Inledning 

Vård- och äldrenämnden har efter genomförd riskanalys i juni 2022, sammanställt och tagit beslut om Intern kontrollplan för 2023. I riskanalysen finns 
21 riskbilder och av dessa tas 5 med till intern kontrollplanen. 

2 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Upphandling Risk att lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Kontroll av att inköp görs via ramavtal. Vid 
avsaknad av ramavtal säkerställa att 
regelverket för inköp hanteras korrekt. 

Stickprov på utvalda 
ansvarsområden. 

Varje år 

Privata medel Risk för felaktig 
hantering av 
privata medel 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Att brukares privata medel hanteras på ett 
oegentligt, oetiskt sätt om rutinen för privata 
medel inte följs. 

Granskning och kontroll enligt Borås Stads 
rutiner gällande enheternas hantering av 
privata medel. 

Utvalda enheter granskas 
under året genom besök. 

Varje år 

Kundfakturor Risk för att fel 
avgiftsbeslut och 
fakturor skickas till 
brukarna 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Finns risk för att brukare får fel på avgiftsbeslut 
och fel på fakturor om inte processen mellan 
verkställighet och beställarenheterna fungerar. 

Granskning och kontroll för att säkerställa att 
process mellan verkställighet och 
beställarenhet fungerar. 

Stickprov på tio (10) fakturor 
för att se om de stämmer 
överens med beslut om 
insats. 

Varje år 

Kontanthanterin
g 

Risk för att 
dagskassor inte 
hanteras korrekt 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet 
och inte synliggörs i redovisningssystem 
innebär en risk för oegentligheter. God ordning 
och säkra rutiner ska upprätthållas för att 
minimera risken. 

Avstämning av att kassan överensstämmer 
samt kontroll att rutiner för kontanthantering 
följs. 

Några utvalda 
kontantkassor granskas 
under året. 

Varje år 
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3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Hemtjänst Risk att det betalas 
ut pengar för tid 
som inte utförts i 
hemtjänsten 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Säkerställa tidsregistreringen i TES genom att 
undersöka hur stämplingarna görs, om det sker 
hemma hos brukaren eller justeras i efterhand. 
Risken är att det betalas ut pengar för tid som 
inte utförts. 

Uppföljning av stämplingar i TES, hemtjänstens 
tidsredovisningssystem 

Listor tas fram ur TES som 
visar på om stämplingarna 
gjorts hemma hos brukaren, 
om stämplingar justerats i 
efterhand och om 
stämplingar gjorts utanför 
bostaden. 

Varje år 
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Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, 
antagen av Kommunfullmäktige den 17 november 2021. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
 

Organisation 
Förvaltningens chefer har ansvar för att de processer, rutiner och system som finns säkerställer 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
processer/rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt 
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
 
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 

Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  
 
Vård- och äldrenämnden  
Vård- och äldrenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att 
kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan 
ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt 
internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen 
är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för 
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.  
 
 
Verksamhetschef  
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns processer, rutiner och 
system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska 
verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef. 
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Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns processer, rutiner och system 
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att 
processer, rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef 
 
Medarbetarna  
Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 
 
Riskanalys 
Att granska samtliga processer, rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men 
kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja 
ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av 
sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel 
skulle få för verksamheten.  
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet  
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte drivs 
på ett kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
 
 
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens internkontrollplan.  
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Internkontrollplan  
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.  
 
Internkontrollplanen innehåller följande delar: 

 Verksamhet/process  
 Riskbild  
 Riskbedömning 
 Kontrollmoment  
 Kontrollmetod 
 Kontrollfrekvens 
 Kontrollansvarig 

 
 
Uppföljning till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. 
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  
 
 
 



 
Riskanalys 2023 

Vård- och äldrenämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Vård- och äldrenämndens ”Regler 
och anvisningar för intern kontroll”  antogs på nämndens möte den 22 februari 2022. 

 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Vård- och äldrenämnden har varit delaktig vid framtagandet av riskanalysen på nämndens budgetkonferens den 15 juni. Nämnden delades in i fem olika 
grupper där de arbetat med riskanalysen. Med utgångspunkt från de underlagen som togs fram har nämnden sedan fastslagit den interna kontrollplanen 
för 2023. 

 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  

Riskbild  
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Samverkan med 
vårdgrannar 

Risk att hälso- och sjukvårdsorganisationen inte kan 
möta omställningen till nära vård där mer vård utförs i 
hemmet eller förstärkas om kraven på medicinsk 
kompetens och utrustning i den kommunala hälso- och 
sjukvården ökar 
Beskrivning  
Mer avancerad vård och omsorg i kommunen hela 
dygnet. Förväntningarna är högre än det finns resurser 
och förutsättningar. Regeringen har med anledning av 
Coronakommissionens rapport tillsatt en utredning för 
att ta fram förslag på förstärkt medicinsk kompetens 
inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det kan 
innebära att nämnden på sikt behöver förstärka hälso- 
och sjukvårdsorganisationen och att det saknas 
legitimerad personal att rekrytera. 

9 Nej Omhändertas i närvårdssamverkan  
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4 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Bisyssla Risk för att medarbetare inte har kännedom om 
skyldigheten att anmäla bisyssla 
Beskrivning  
Krav på redogörelse av bisysslor. Medarbetare som 
har en bisyssla ska anmäla denna och de uppgifter 
som behövs till arbetsgivaren för bedömning av 
bisysslan, detta enligt AB § 8. Arbetsgivaren ska vid 
introduktion av nyanställda medvetandegöra om denna 
skyldighet. 

8 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och följs upp där 

 

Rekrytering Risk att det inte finns personal att rekrytera 
(omvårdnadspersonal, legitimerad personal och 
biståndshandläggare) 
Beskrivning  
Rekryteringssvårigheter kan leda till att det inte finns 
tillräckligt med personal i verksamheten. Det försämrar 
personalkontinuiteten och kvaliteten för brukarna. Det 
finns också risk för underbemanning som leder till ökad 
arbetsbelastning, långa handläggningstider och risk för 
ytterligare personalavgångar. 

9 Nej Riskbilden följs upp genom KAL-
gruppernas arbete med 
kompetensförsörjning 

 

Sjukfrånvaro Risk för hög sjukfrånvaro 
Beskrivning  
I nuläget uppvisar förvaltningen hög sjukfrånvaro i 
delar av verksamheten. 

9 Nej Följs varje månad i nämndens 
månadsrapport 

 

Språkkunskaper Risk att personal har bristande språkkunskaper i 
svenska 
Beskrivning  
Vid svårigheter att rekrytera personal finns risk att den 
personal som finns tillgänglig inte behärskar det 
svenska språket i tal och skrift. Språkkompetensen är 
viktig för att kunna kommunicera med brukarna, ta del 
av och förstå rutiner samt för att kunna dokumentera. 

6 Nej Risken hålls under uppsikt   
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5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Upphandling Risk att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

9 Ja Riskbilden granskas på utvalda 
ansvarsområden 

 

Privata medel Risk för felaktig hantering av privata medel 
Beskrivning  
Att brukares privata medel hanteras på ett oegentligt, 
oetiskt sätt om rutinen för privata medel inte följs. 

9 Ja Riskbilden granskas på utvalda 
enheter. 

 

Risk för missbruk av brukares bank ID och bankkort 
Beskrivning  
Att brukares bank ID och bankkort hanteras på ett 
oegentligt, oetiskt sätt om rutinen för privata medel inte 
följs. I rutinen framgår det att brukares bank ID och 
bankkort inte får hanteras av medarbetarna. 

4 Nej Omhändertas i rutinen för privata 
medel 

 

Kundfakturor Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till 
brukarna 
Beskrivning  
Finns risk för att brukare får fel på avgiftsbeslut och fel 
på fakturor om inte processen mellan verkställighet 
och beställarenheterna fungerar. 

9 Ja Riskbilden granskas på tio (10) 
slumpmässigt utvalda brukare 

 

Kontanthantering Risk för att dagskassor inte hanteras korrekt 
Beskrivning  
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och 
inte synliggörs i redovisningssystem innebär en risk för 
oegentligheter. God ordning och säkra rutiner ska 
upprätthållas för att minimera risken. 

9 Ja Riskbilden granskas på utvalda 
enheter 

 

Representation/utbild
ning 

Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning inte följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stads och skatteverkets regler för 
representation/utbildning och dess redovisning ej följs. 
Risk att representation/utbildning ej är godkänd, 
saknar syftesformulering/deltagarlista/program eller att 
deltagare är attestant. 

6 Nej Kontrolleras löpande  
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6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Hemtjänst Risk att det betalas ut pengar för tid som inte utförts i 
hemtjänsten 
Beskrivning  
Säkerställa tidsregistreringen i TES genom att 
undersöka hur stämplingarna görs, om det sker 
hemma hos brukaren eller justeras i efterhand. Risken 
är att det betalas ut pengar för tid som inte utförts. 

9 Ja Riskbilden granskas i såväl egen 
regi som för privata utförare  

 

Vård- och 
omsorgsboende 

Risk att det finns brister i nuvarande lokaler samt 
svårigheter att kombinera en ambition om att 
boendena ska ha en så hemlik miljö som möjligt och 
hygienkrav 
Beskrivning  
Pandemin har visat på brister i lokalerna på vård- och 
omsorgsboende gällande hygienkrav och behovet av 
ändamålsenliga lokaler och gemensamma utrymmen. 

6 Nej Omhändertas i lokalbehovsplanen  

Risk för undernäring hos äldre på vård- och 
omsorgsboende 
Beskrivning  
Risk för undernäring kan bero på flera orsaker, som 
depression, problem med tänderna, behov av 
assistans vid måltiderna. Förvaltningen arbetar med att 
göra riskbedömningar och använder Senior alert som 
stöd. Det tvärprofessionella teamet tar fram åtgärder 
och följer upp dessa. 

6 Nej Omhändertas genom det 
riskförebyggande arbetet och genom 
samverkan i tvärprofessionella team 

 

Risk för bristande kompetens när det gäller byggnation 
av nya lokaler 
Beskrivning  
Nämnden har mer aktivt börjat jobba med 
verksamhetens lokaler i syftet att få dessa mer 
ändamålsenliga enligt dagens behov samt nå upp till 
dagens krav. Kompetensen kring utformningen av 
lokaler är främst en fråga för 
Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

6 Nej Omhändertas i lokalbehovsplanen  
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Myndighet, hemtjänst, 
hälso- och sjukvård, 
vård- och 
omsorgsboende samt 
korttid 

Risk för uppskjutet vårdbehov på grund av pandemin 
Beskrivning  
Brukare har pausat sina pågående insatser, tackat nej 
till erbjudna insatser samt valt att inte söka insatser 
trots behov. Ett uppskjutet vårdbehov kan leda till 
ökade behov av vårdinsatser senare. Ett uppskjutet 
vårdbehov försvårar också nämndens möjligheter att 
långsiktigt planera insatser så att de motsvarar 
behoven. 

9 Nej Omhändertas i behovsprognosen 
som nämnden gör vartannat år 

 

Risk för att det inte går att verkställa beslut efter 
behoven och inom angiven tidsram 
Beskrivning  
Det har saknats platser på vård- och omsorgsboende 
samt korttid som innebär att besluten inte kan 
verkställas och då behövs andra insatser i avvaktan på 
plats. 

9 Nej Omhändertas i behovsprognosen 
som nämnden gör vartannat år samt 
genom att tillfälligt köpa platser i 
annan kommun 

 

IT Risk att åtgärder för att upprätthålla en tillräckligt hög 
informationssäkerhet för informationstillgångar inte 
vidtagits 
Beskrivning  
Risk att riskanalyser inte är tillräckliga och att 
identifierade behov av åtgärder inte genomförts. 

6 Nej Risken hålls under uppsikt  

Risk att vi inte har tillräckliga kontinuitetsplaner för att 
upprätthålla nödvändig verksamhet vid IT-störningar 
Beskrivning  
Vi är alltmer beroende av IT i våra verksamheter för 
kommunikation och dokumentation. för att upprätthålla 
nödvändig verksamhet. 

6 Nej Kontinuitetsplanering pågår i 
samverkan med CKS 

 

Risk att vi inte förändrar arbetssätten tillräckligt så att 
vi inte drar nytta av de effekter välfärdstekniken ska ge 
Beskrivning  
Införandet av välfärdsteknik sker nu i verksamheterna 
och olika piloter genomförs för att se vilken påverkan 
välfärdstekniken ger. 

6 Nej Utvärdering och uppföljning vid 
införandet sker kontinuerligt 

 

Risk för förseningar i införandet av välfärdsteknik med 
anledning av komponentbrist i världen 
Beskrivning  
Pandemin och säkerhetsläget i världen påverkar 
produktion och det finns risk att det inte finns 
nödvändiga komponenter för produktionen av 
välfärdsteknik. 

6 Nej Risken hålls under uppsikt  
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7 Riskmatris 
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  Sannolikhet  
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 21 

 

 

1 

18 15 14 13 11 8 

17 16 12 10 

9 7 6 4 3 2 

5 21 20 19 

11 10 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Bisyssla 1 Risk för att medarbetare inte har 
kännedom om skyldigheten att anmäla 
bisyssla 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och följs upp där 

Samverkan med 
vårdgrannar 

2 Risk att hälso- och 
sjukvårdsorganisationen inte kan möta 
omställningen till nära vård där mer vård 
utförs i hemmet eller förstärkas om 
kraven på medicinsk kompetens och 
utrustning i den kommunala hälso- och 
sjukvården ökar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Omhändertas i närvårdssamverkan 

Upphandling 3 Risk att lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden granskas på utvalda 
ansvarsområden 

Privata medel 4 Risk för felaktig hantering av privata 
medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden granskas på utvalda 
enheter. 

5 Risk för missbruk av brukares bank ID 
och bankkort 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Omhändertas i rutinen för privata 
medel 

Kundfakturor 6 Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor 
skickas till brukarna 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden granskas på tio (10) 
slumpmässigt utvalda brukare 

Kontanthantering 7 Risk för att dagskassor inte hanteras 
korrekt 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden granskas på utvalda 
enheter 

Representation/ut
bildning 

8 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrolleras löpande 

Rekrytering 9 Risk att det inte finns personal att 
rekrytera (omvårdnadspersonal, 
legitimerad personal och 
biståndshandläggare) 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden följs upp genom KAL-
gruppernas arbete med 
kompetensförsörjning 

Sjukfrånvaro 10 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs varje månad i nämndens 
månadsrapport 

Språkkunskaper 11 Risk att personal har bristande 
språkkunskaper i svenska 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken hålls under uppsikt  

Hemtjänst 12 Risk att det betalas ut pengar för tid som 
inte utförs i hemtjänsten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Riskbilden granskas i såväl egen 
regi som för privata utförare  

Vård- och 
omsorgsboende 

13 Risk att det finns brister i nuvarande 
lokaler samt svårigheter att kombinera 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Omhändertas i lokalbehovsplanen 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

en ambition om att boendena ska ha en 
så hemlik miljö som möjligt och 
hygienkrav 

14 Risk för undernäring hos äldre på vård- 
och omsorgsboende 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Omhändertas genom det 
riskförebyggande arbetet och genom 
samverkan i tvärprofessionella team 

15 Risk för bristande kompetens när det 
gäller byggnation av nya lokaler 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Omhändertas i lokalbehovsplanen 

Myndighet, 
hemtjänst, hälso- 
och sjukvård, 
vård- och 
omsorgsboende 
samt korttid 

16 Risk för uppskjutet vårdbehov på grund 
av pandemin 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Omhändertas i behovsprognosen 
som nämnden gör vartannat år 

17 Risk för att det inte går att verkställa 
beslut efter behoven och inom angiven 
tidsram 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Omhändertas i behovsprognosen 
som nämnden gör vartannat år samt 
genom att tillfälligt köpa platser i 
annan kommun 

IT 18 Risk att åtgärder för att upprätthålla en 
tillräckligt hög informationssäkerhet för 
informationstillgångar inte vidtagits 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken hålls under uppsikt 

19 Risk att vi inte har tillräckliga 
kontinuitetsplaner för att upprätthålla 
nödvändig verksamhet vid IT-störningar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontinuitetsplanering pågår i 
samverkan med CKS 

20 Risk att vi inte förändrar arbetssätten 
tillräckligt så att vi inte drar nytta av de 
effekter välfärdstekniken ska ge 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utvärdering och uppföljning vid 
införandet sker kontinuerligt 

21 Risk för förseningar i införandet av 
välfärdsteknik med anledning av 
komponentbrist i världen 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Risken hålls under uppsikt 
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Intern kontrollplan 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad Intern kontrollplan 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar 
kommunens organisation, processer, rutiner och system och syftar bland annat 
till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen som varje år granskar 
nämndens interna kontrollarbete. 

 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023  
2. Riskanalys 2023 
3. Vård- och äldrenämndens Regler och anvisningar för internkontroll 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-08-24 
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§ 107 Dnr GVUN 2022-001091.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 
plan för intern kontroll 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2023 
inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 
Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. 

I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i 
nämndens interna kontrollplan. Planen är upprättad i enlighet med nämndens 
Regler och anvisningar för intern kontroll.  

Nämnden ägnade tid på nämndsammanträdet i april att göra en politisk 
värdering av risker inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har 
tagit fram förslag till nya risker, genomfört en konsekvens och 
sannolikhetsbedömning samt värderat risker i intern kontrollplan.  

Nämnden har identifierat två nya risker inom områdena krishantering, säkerhet 
och trygghetsarbete samt undervisning. För fyra av riskerna i 2022 års 
internkontrollplan bedömer förvaltningen att arbete med rutiner och 
förändrade arbetssätt medfört att risken nu har en lägre riskpoäng än nio och 
därmed inte ska föras in i nämndens internkontrollplan för 2023. Dessa är 
risken för personuppgifter, värdegrundsarbete samt digitalisering. 

 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2023 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 

2. Intern kontrollplan 2023 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 

3. Regler och anvisningar 2020-08-25 

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. Intern 
kontrollplanen omfattar följande områden: 

 Styrning och ledning  Personal  Ekonomi  Egen verksamhet 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Elevärenden Risk att elever i 
behov av särskilt 
stöd inte får 
särskilt stöd. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat 
stöd. 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete 
fungerar 

Kontrollen genomförs 
genom särskild uppföljning 
av arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd i 
samband med 
kvalitetsbedömning skola. 

Varje år 

Kontroll av det avhoppsförebyggande arbetet Kontrollen genomförs 
genom uppföljning i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys. 

Varje år 

Kontroll av elevernas  skolnärvaro Kontrollen genomförs 
genom kvartalsvis 
sammanställning och 
utvärdering kring statistik 
över elevernas närvaro. 

Varje 
kvartal 

Kontroll av elevernas avbrott Kontrollen genomförs 
genom årlig 
sammanställning och 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

utvärdering av statistik över 
avbrott. 

Risk för minskad 
Måluppfyllelse till 
följd av COVID-19 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att elever som kommit efter i 
undervisningen på grund av COVID-19 inte 
uppmärksammas eller ges det stöd de behöver 

Kontroll av elevernas kunskapsutveckling Kontrollen genomförs 
genom uppföljning i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys. 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  

Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll
frekvens  

Delegationsordn
ing enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Kontrollen genomförs av 
genomgång utifrån 
anmälningslistorna i 
förvaltningens 
ledningsgrupp en gång per 
månad. En gång per månad 
görs också en 
sammanställning över antal 
beslut per chef. 

Varje 
månad 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamhet
en 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för att det ska inträffa attentat eller 
hämndaktioner inom verksamheterna med 
anledning av upptrappningen av 
våldshändelser som skett inom skolor i Sverige 
under det senaste året. 

Kontroll av det förebyggande arbetet kring 
allvarliga händelser 

Kontroll av det 
förebyggande arbetet 
genomförs genom löpande 
avstämning i förvaltningens 
ledningsgrupp. 

Varje 
månad 

Risk för 
otillåten/otillbörlig 
påverkan 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Det ses en större påtryckning på lärare vad 
gäller betygssättning. Risk för otillbörlig 
påverkan där lärarna känner sig tvingade att 
sätta ett visst betyg för att det annars påverkar 
elevens situation.  Det tros även finnas 
personal som inte agerar mot stökiga elever på 
grund av vad det kan leda till. 

Kontroll av om lärare upplever sig utsatt för 
otillåten/otillbörlig påverkan 

Kontrollen genomförs 
genom 20-30 stickprov. 
Frågor lämnas via enkät till 
lärare inom olika delar i 
samtliga verksamheter. 
Sammanställning och 
utvärdering av svaren ska 
genomföras. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Antal elever ökar/minskar och därmed 
ökar/minskar antalet utbildningsplatser. 

Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 

Kontrollen genomförs 
genom inventering och 
uppföljning av behov och 
genom dialog med 
Lokalförsörjningsförvaltning
en (LFF). 

Varje 
halvår 

Lokaltillgång 
påverkar elevernas 
möjlighet att läsa 
det program de vill 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Lokalerna begränsar antalet elever på populära 
program 

Kontroll av utbildningsplatser jämfört med antal 
sökanden 

Kontrollen genomförs 
genom uppföljning av 
antalet utbildningsplatser i 
förhållande till antal 
sökande i den årliga 
analysen som ligger till 
grund för beslut om 
antagningsorganisationen 
kommande år. 

Varje år 

Risk för minskade 
medel till 
undervisning på 
grund av högre 
hyreskostnader. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk för högre hyreskostnader efter att 
verksamheterna byggs om och till. Medel som 
skulle ha lagts på undervisning läggs istället på 
ökade hyreskostnader. 

Kontroll av att medel inte läggs på högre hyror 
som skulle ha lagts på undervisning. 

Kontroll ska göras vid 
uppföljningen av 
budgetprocessen för alla 
avtal per objekt. 

Varje år 

Undervisning Risk för att elever 
inte kan få sin 
yrkesexamen för 
att det saknas 
platser för 
arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Två gymnasieskolor beskriver att det finns 
program där det är mycket svårt att få tag i 
företag där elever kan genomföra sitt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL). Exempel på 
dessa program är Barn- och fritidsprogrammet, 
Vård- och omsorgsprogrammet och El- och 
energiprogrammet. Om eleverna inte kan 
genomföra APL kan de heller inte få sin 
yrkesexamen. 

Kontroll av att det finns tillräckligt med APL-
platser för att eleverna ska nå sin yrkesexamen 

Kontrollen genomförs 
genom inventering av APL-
platser som ska ske 
månadsvis och följas upp 
vid kvalitetsdialog och vid 
rapport till nämnd genom 
skolchefens rapport. 

Varje 
halvår 
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Regler och anvisningar för intern kontroll  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för sin interna 
kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att 
regler och anvisningar antas. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa en 
internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina 
mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika 
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Förvaltningschefen  
Förvaltningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden 
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern 
kontroll inom alla verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska se till att en 
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta 
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till 
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen 
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott. 
 
Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in 
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir 
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller 
stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och 
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möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Områdeschefen har 
förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp. 
 
Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga  
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och 
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar 
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska 
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta 
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda 
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när 
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till 
överställd chef. 
 
Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå 
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste 
chef. 
 
Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste 
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och 
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för 
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som 
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter 
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.  
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Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet, 
organisation, system och rutiner med mera. 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når 
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett 
kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och 
bestickning.  
 
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, 
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet 
ligger till grund för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna 
kontrollplan.  
 
Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de 
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att 
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och 
fastlagda kontroller. 
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar: 
– Process, det vill säga rutin eller system  
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa  
– Kontrollmetod  
– Bedömning utifrån riskanalysen  
– Vem ansvaret är delegerat till 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
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Rapportering till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. 
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 
Vid allvarliga brister informerar Förvaltningschefen genast nämnden.  
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN  
 
 
 
Andreas Cerny 
Ordförande   Christer Samuelsson 
   Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Gymnasie- och vuxenutbildningens riskanalys för 2023 innehåller 58 identifierade risker. Riskerna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, 
Ekonomi och Styrning och ledning. 

2 Regler för Intern kontroll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll 2020-08-25. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Under tidig vår 2022 träffade förvaltningscontroller samtliga verksamhetschefer för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning för att 
identifierade risker på övergripande nämndnivån. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde en workshop för att upprätta en genomarbetad riskanalys vid sammanträdet 2022-04-29. 
Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och 
nya risker kunde identifieras. 

Efter nämndens sammanträde i april gick förvaltningscontroller och funktionschefer på utbildningskontoret igenom riskanalys och intern kontrollplan för 
att identifiera nya risker och ta fram förslag på justeringar i bedömning av risker. 

Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och nya identifierade risker har presenterats av förvaltningen till nämnden vid planeringskonferensen 
2022-06-14 och lämnades som underlag för nämndens godkännande 2022-08-30. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Proce ss  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare 

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk 
ledare. 
Beskrivning  
Risk att rektor inte har förutsättningar att vara 
pedagogisk ledare eller ledare. 

6 Nej Risken är minimerad av en 
förstärkning med rektorstjänster på 
de största programmen och väl 
fungerande stöd till exempel 
intendent.  

 

Elevärenden Risk att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt 
stöd. 
Beskrivning  
Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat stöd. 

12 Ja   
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Risk för felaktigt förfarande vid avstängning avseende 
elever 
Beskrivning  
Rektorsbeslut om avstängning kan fattas på felaktiga 
grunder 

4 Nej Enligt rutin kvalitetsgranskas alla 
beslut om avstängning.  

 

Risk för kränkande behandling avseende elever 
Beskrivning  
Att planer mot diskriminering och kränkande 
behandling fungerar. 

8 Nej   

Risk att elever med komplexa stödbehov inte får det 
tillgodosett 
Beskrivning  
Elever med komplexa stödbehov har rätt tiil att få sina 
behov utredda och tillgodosedda för att klar 
skolgången 

8 Nej   

Risk att missa rutin och kontroll för specialkost i 
skolmåltidsverksamehten 
Beskrivning  
Rutiner och kontroll för specialkost måste upprätthållas 
på alla skolor 

4 Nej   

Risk för minskad Måluppfyllelse till följd av COVID-19 
Beskrivning  
Risk att elever som kommit efter i undervisningen på 
grund av COVID-19 inte uppmärksammas eller ges det 
stöd de behöver 

12 Ja Effekter av pandemin kvarstår även 
under kommande år.  

 

Värdegrundsarbete Risk för droganvändning på skolorna som leder till 
ohälsa och otrygg skolmiljö 
Beskrivning  
Att motverka droghantering börjar med 
värdegrundsarbete 

6 Nej   

Antagningsorganisatio
nen 

Risk att antagningsorganisationen inte möter det 
faktiska behovet av utbildningsplatser 
Beskrivning  
Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

9 Nej Risken följs upp i processerna för 
lokalbrist och APL-platser.  

 

Dimensionering Risk att fristående huvudmän inom Borås Stad stänger 
Beskrivning  
Risk för att fristående huvudmän inom Borås Stad 
väljer att stänga ner sin verksamhet eller går i konkurs. 
Det blir nämndens ansvar att lösa ny utbildningsplats 

6 Nej   
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för elever folkbokförda inom Borås Stad med kort 
varsel. 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning  
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

4 Nej Rutin finns för kontroll via stickprov.   

Sårbarhet i verksamheten 
Beskrivning  
Risk att funktioner i verksamheten inte har ersättare. 

4 Nej   

Risk för oegentligheter vid gåvor, förmåner och 
representation 
Beskrivning  
Riktlinjer och policies i Borås Stad och skatteverkets 
regelverk skall upprätthållas i alla verksamheter. 

6 Nej Rutin är framtagen som omfattar 
hantering av risken i samband med 
kartläggningen av bisyssla. 

 

Risk för bristande kunskaper om kollektivavtalets 
regler 
Beskrivning  
Kollektivavtalets regler för anställningsvillkor och 
ersättningar måste upprätthållas och följas i alla 
verksamheter 

4 Nej De fackliga organisationerna är 
involverade i de flesta sammanhang.  

 

Bisyssla Risk att anställds bisyssla inte uppmärksammas enligt 
Borås Stads och förvaltningens rutiner 
Beskrivning  
Risk att den anställde hamnar i jävsituation eller att 
förvaltningens arbete påverkas 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 
Beskrivning  
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

6 Nej Risk omhändertas av handlingsplan 
för HÖK21 
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Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt omfattning. 
Beskrivning  
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

6 Nej   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning  
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej Risk följs upp via säkerhetssystem 
kring inköp 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir fakturerat 
Beskrivning  
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Risk följs upp via processer på 
koncerninköp 

 

Risk för fördröjningar i viktiga upphandlingsprocesser 
Beskrivning  
Risk att upphandlingsprocesser inte startar i tid eller 
blir fördröjda på grund av överprövningar 

6 Nej   

Risk att upphandlad verksamhet inte levererar enligt 
avtal 
Beskrivning  
Risk för att upphandlade verksamheter inom 
vuxenutbildningen plötsligt står utan undervisning vid 
exempelvis konkurs. Det är nämndens ansvar att lösa 
undervisning för antagna elever vilket kostar i personal 
och kan påverka kvaliteten på undervisningen. 

4 Nej Upphandlad verksamhet följs upp av 
Vuxenutbildningen som har 
lagstiftad insynsrätt. 
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Inventarier Risk för att registrering i RegitWise inte sker 
Beskrivning  
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise 

8 Nej Undermåligt system för registrering.   

Statsbidrag Risk för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet 
Beskrivning  
Statsbidrag är många gånger osäkra och kan snabbt 
ryckas undan. ordinarie verksamhet ska inte göras 
beroende av statsbidragsfinansiering. 

6 Nej   

Budgetprocess Risk för oklar budgetering 
Beskrivning  
Risk för oklara planeringsförutsättningar i 
budgetarbetet och risk för bristande transparens 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk för överskridande av budget 
Beskrivning  
Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk för kommunbeslut utan kostnadstäckning 
Beskrivning  
Risk för kommunbeslut som är kostnadsdrivande, men 
att det inte ges full kostnadstäckning som leder till att 
ordinarie verksamhet måste anpassas. 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte följer plan 
Beskrivning  
Risk att fakturor kommer i fel tid eller att fel antal 
elever beräknas i prognos 

6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

 

Risk för att kostnadsökningarna för livsmedel och 
undervisningsmaterial 
Beskrivning  
De ökade priserna för drivmedel, material och mat gör 
att kostnaderna för inköp som ska användas till 
undervisning och för att utfodra eleverna riskerar att 
leda till andra kostnader måste minska. 

6 Nej Risken bevakas och eventuella 
ramkompensationer skrivs fram vid 
behov. 

 

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

Kontanthantering 
Beskrivning  
Risk för felaktig kontanthantering och oegentligheter 

4 Nej   

Förskottshantering 
Beskrivning  
Risk att förskott inte regleras korrekt och i tid innan 
bokslut 

4 Nej   
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Risk för felaktiga manuella utbetalningar 
Beskrivning  
Risk att man registrerar felaktigt kontonummer eller 
risk för oegentliga utbetalningar 

6 Nej   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  

Riskbild  
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Diarieföring och 
arkivering 

Risk att arkivering inte fungerar 
Beskrivning  
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att diarieföring inte fungerar 
Beskrivning  
Diarieföring skall göras enligt gällande bestämmelser i 
alla verksamheter 

6 Nej   

Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att delegationsordningen inte följs 
Beskrivning  
Risk att fel person fattar beslut i ärenden denne inte 
har behörig delegation. 

6 Nej   

Risk att beslut inte dokumenteras korrekt 
Beskrivning  
Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser 
Beskrivning  
Beslut ska följa gällande bestämmelser 

6 Nej   

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Beskrivning  
Beslut ska rapporteras till GVUN 

12 Ja   

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk att riktlinjer inte följs 
Beskrivning  
Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

6 Nej Systematiserat genom SAM-
kalendern 

 

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 

8 Nej Rutin finns på i alla verksamheter 
kring SBA 
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Beskrivning  
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd 

Risk för kränkande särbehandling avseende personal. 
Beskrivning  
Att rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling  är känd i verksamheten. Enligt SAM-
kalendern. 

6 Nej   

Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 
Beskrivning  
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro. Upplevd hög arbetsbelastning över lång 
tid riskerar att leda till ohälsa på arbetsplatsen. 
Resultat av Covid-19. 

9 Nej Följs upp via process i SAM-
kalendern 

 

Risk för ökad sjukfrånvaro 
Beskrivning  
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro 

6 Nej   

Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-19 
Beskrivning  
Risk att personal får förhöjd arbetsbörda på grund av 
COVID-19 eller att många blir sjuka samtidigt 

6 Nej   

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten 
Beskrivning  
Risk för att det ska inträffa attentat eller hämndaktioner 
inom verksamheterna med anledning av 
upptrappningen av våldshändelser som skett inom 
skolor i Sverige under det senaste året. 

12 Ja Upphandling av varningssystem 
genomförs och en 
förvaltningsövergripande rutin ska 
tas fram.  

 

Risk för otillåten/otillbörlig påverkan 
Beskrivning  
Det ses en större påtryckning på lärare vad gäller 
betygssättning. Risk för otillbörlig påverkan där lärarna 
känner sig tvingade att sätta ett visst betyg för att det 
annars påverkar elevens situation.  Det tros även 
finnas personal som inte agerar mot stökiga elever på 
grund av vad det kan leda till. 

12 Ja   

Lokaler Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet inte 
kan förutses. 
Beskrivning  
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar 
antalet utbildningsplatser. 

9 Ja Dimensioneringen av 
gymnasieskolan är så långt som 
möjligt anpassad till lokaltillgång. 
 

 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Riskanalys 2023 9(15) 

Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts 
Beskrivning  
Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts. Lokalresursplan 
gås igenom en gång per år, men ändringar kan 
behöva göras snabbare. 

6 Nej   

Lokaltillgång påverkar elevernas möjlighet att läsa det 
program de vill 
Beskrivning  
Lokalerna begränsar antalet elever på populära 
program 

9 Ja Tre av fyra verksamheters maximala 
kapacitet är utnyttjad.  

 

Risk för minskade medel till undervisning på grund av 
högre hyreskostnader. 
Beskrivning  
Risk för högre hyreskostnader efter att 
verksamheterna byggs om och till. Medel som skulle 
ha lagts på undervisning läggs istället på ökade 
hyreskostnader. 

9 Ja   

Personuppgifter Risk för missad gallring av personuppgifter 
Beskrivning  
Personuppgifter får inte lagras hur som helst 

6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs.  

 

Bristande kunskap om personuppgiftslagar 
Beskrivning  
Personuppgifter måste hanteras enligt gällande lag, 
riska att inte all personal har rätt kunskap 

6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs. 

 

Risk för utlämnande av personuppgift till obehörig 
Beskrivning  
Personuppgifter får inte lämnas ut till obehörig under 
vissa omständigheter (exempelvis vid 
sekretessmarkering) 

6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs. 

 

Verksamhetskritisk 
data 

Risk för bristande IT-säkerhet 
Beskrivning  
Dataintrång, verksamhetskritisk data försvinner 

6 Nej   

Digitalisering Risk för att lektioner spelas in/fotograferas och sprids 
Beskrivning  
Digitala lektioner kan lättare dokumenteras, risk för 
integritetskränkningar. 

6 Nej   

Risk för att digitaliseringens möjligheter inte används 
fullt ut i undervisningen. 
Beskrivning  

6 Nej En digitaliseringsplan och ett 
förväntasdokument är framtaget, 
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Digitaliseringsplanen syftar till att öka den digitala 
kompetensen bland elever och lärare. Viktigt att 
säkerställa detta. 

vilket minimerar risken. 

Undervisning Risk för leveransproblem av undervisningsmaterial 
Beskrivning  
Risk att de ökade svårigheterna att få tag i 
undervisningsmaterial påverkar så att undervisningen 
inte kan genomföras eller behöver genomföras på 
annat sätt. 

6 Nej   

Risk för att elever inte kan få sin yrkesexamen för att 
det saknas platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
Beskrivning  
Två gymnasieskolor beskriver att det finns program 
där det är mycket svårt att få tag i företag där elever 
kan genomföra sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL). 
Exempel på dessa program är Barn- och 
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och 
El- och energiprogrammet. Om eleverna inte kan 
genomföra APL kan de heller inte få sin yrkesexamen. 

9 Ja   

8 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s

 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

17 14 26 16 15 35 34 18 13 

58 55 54 53 51 

50 47 44 43 42 41 

40 37 33 32 31 30 

29 27 25 23 22 12 

10 8 4 3 2 1 57 52 39 38 36 28 24 
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2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 58 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk följs upp via säkerhetssystem 
kring inköp 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att allt inte blir fakturerat 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk följs upp via processer på 
koncerninköp 

4 Risk för fördröjningar i viktiga 
upphandlingsprocesser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

5 Risk att upphandlad verksamhet inte 
levererar enligt avtal 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Upphandlad verksamhet följs upp av 
Vuxenutbildningen som har 
lagstiftad insynsrätt. 

Personal- och 
lönekontroller 

6 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Rutin finns för kontroll via stickprov.  

46 45 9 7 6 5 56 49 48 21 20 19 11 

47 11 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

7 Sårbarhet i verksamheten 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

8 Risk för oegentligheter vid gåvor, 
förmåner och representation 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutin är framtagen som omfattar 
hantering av risken i samband med 
kartläggningen av bisyssla. 

9 Risk för bristande kunskaper om 
kollektivavtalets regler 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej De fackliga organisationerna är 
involverade i de flesta sammanhang.  

Bisyssla 10 Risk att anställds bisyssla inte 
uppmärksammas enligt Borås Stads och 
förvaltningens rutiner 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inventarier 11 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Undermåligt system för registrering.  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

12 Risk att rektor inte har möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken är minimerad av en 
förstärkning med rektorstjänster på 
de största programmen och väl 
fungerande stöd till exempel 
intendent.  

Elevärenden 13 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

14 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Enligt rutin kvalitetsgranskas alla 
beslut om avstängning.  

15 Risk för kränkande behandling 
avseende elever 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

16 Risk att elever med komplexa 
stödbehov inte får det tillgodosett 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

17 Risk att missa rutin och kontroll för 
specialkost i skolmåltidsverksamehten 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

18 Risk för minskad Måluppfyllelse till följd 
av COVID-19 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Effekter av pandemin kvarstår även 
under kommande år.  

Diarieföring och 
arkivering 

19 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

20 Risk att diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

21 Risk att delegationsordningen inte följs 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Delegationsordnin
g enligt KL 

22 Risk att beslut inte dokumenteras 
korrekt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

23 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

25 Risk att riktlinjer inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Systematiserat genom SAM-
kalendern 

26 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Rutin finns på i alla verksamheter 
kring SBA 

27 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

28 Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp via process i SAM-
kalendern 

29 Risk för ökad sjukfrånvaro 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-
19 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Statsbidrag 31 Risk för statsbidragsberoende ordinarie 
verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensförsörjn
ing 

32 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av handlingsplan 
för HÖK21 

33 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

34 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Upphandling av varningssystem 
genomförs och en 
förvaltningsövergripande rutin ska 
tas fram.  

35 Risk för otillåten/otillbörlig påverkan 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Lokaler 36 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Dimensioneringen av 
gymnasieskolan är så långt som 
möjligt anpassad till lokaltillgång. 
 

37 Behov av lokalanpassningar som vid det 
ordinarie planeringsarbetet inte har 
förutsetts 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

38 Lokaltillgång påverkar elevernas 
möjlighet att läsa det program de vill 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Tre av fyra verksamheters maximala 
kapacitet är utnyttjad.  

39 Risk för minskade medel till 
undervisning på grund av högre 
hyreskostnader. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Budgetprocess 40 Risk för oklar budgetering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

41 Risk för överskridande av budget 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

42 Risk för kommunbeslut utan 
kostnadstäckning 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

43 Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte 
följer plan 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk omhändertas av processen för 
budgetuppföljning. 

44 Risk för att kostnadsökningarna för 
livsmedel och undervisningsmaterial 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken bevakas och eventuella 
ramkompensationer skrivs fram vid 
behov. 

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

45 Kontanthantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

46 Förskottshantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

47 Risk för felaktiga manuella utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personuppgifter 48 Risk för missad gallring av 
personuppgifter 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs.  

49 Bristande kunskap om 
personuppgiftslagar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

genomförs. 

50 Risk för utlämnande av personuppgift till 
obehörig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utsedd IT-samordnare har ansvar 
för att rutiner finns och att utbildning 
genomförs. 

Värdegrundsarbet
e 

51 Risk för droganvändning på skolorna 
som leder till ohälsa och otrygg skolmiljö 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Antagningsorganis
ationen 

52 Risk att antagningsorganisationen inte 
möter det faktiska behovet av 
utbildningsplatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken följs upp i processerna för 
lokalbrist och APL-platser.  

Verksamhetskritisk 
data 

53 Risk för bristande IT-säkerhet 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Digitalisering 54 Risk för att lektioner spelas 
in/fotograferas och sprids 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

55 Risk för att digitaliseringens möjligheter 
inte används fullt ut i undervisningen. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej En digitaliseringsplan och ett 
förväntasdokument är framtaget, 
vilket minimerar risken. 

Undervisning 56 Risk för leveransproblem av 
undervisningsmaterial 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

57 Risk för att elever inte kan få sin 
yrkesexamen för att det saknas platser 
för arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Dimensionering 58 Risk att fristående huvudmän inom 
Borås Stad stänger 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Riskanalys och intern kontrollplan 2023 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 
plan för intern kontroll 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2023 
inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 
Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. 

 I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i 
nämndens interna kontrollplan. Planen är upprättad i enlighet med nämndens 
Regler och anvisningar för intern kontroll.  

Nämnden ägnade tid på nämndsammanträdet i april att göra en politisk 
värdering av risker inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har 
tagit fram förslag till nya risker, genomfört en konsekvens och 
sannolikhetsbedömning samt värderat risker i intern kontrollplan.  

Nämnden har identifierat två nya risker inom områdena krishantering, säkerhet 
och trygghetsarbete samt undervisning. För fyra av riskerna i 2022 års 
internkontrollplan bedömer förvaltningen att arbete med rutiner och 
förändrade arbetssätt medfört att risken nu har en lägre riskpoäng än nio och 
därmed inte ska föras in i nämndens internkontrollplan för 2023. Dessa är 
risken för personuppgifter, värdegrundsarbete samt digitalisering. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2023 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
2. Intern kontrollplan 2023 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
3. Regler och anvisningar 2020-08-25 

Samverkan 

FSG 2022-08-24 

Beslutet expedieras till 

1.Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
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Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr SON 2022-000871.1.3.1 

Riskanalys och Intern kontrollplan 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys och intern 
kontrollplan 2023 enligt bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en sammanvägning av gruppernas arbete kunde 13 risker identifieras. 
Sex av dessa bedöms ha riskvärde nio eller mer och fem av dem föreslås 
inkluderas i intern kontrollplan. De fem riskerna, med tillhörande riskvärde, 
(sannolikhet * konsekvens) anges nedan. 

• Risk att missförhållanden inte rapporteras, utreds och åtgärdas. 
(3*4=12) 

• Risk att personal saknar tillräcklig kompetens för att säkra 
verksamhetens kontinuitet och kvalitet. (3*4=12) 

• Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte motsvarar brukarnas 
behov. (3*4=12) 

• Risk att bristen på boendeplatser ökar inom LSS och socialpsykiatrin. 
(4*3=12) 

• Risk att personer kommer till skada om brand bryter ut i någon av 
förvaltningens verksamheter. (3*4=12) 

 

Risker med högt riskvärde är nära sammanbundna med varandra. Sammantaget 
pekar alla på risken att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet på olika sätt 
inte förmår möta behoven av en delvis förändrad målgrupp. Det handlar främst 
om bristande ekonomiska förutsättningar för att kompetensutveckla personal 
och tillgodose behovet av boendeplatser. Det är delvis en fråga om budgeten är 
tillräcklig för verksamheten, men delvis en fråga om hur de resurser som står till 
buds används och fördelas. 

Konsekvensen av en allt för snålt tilltagen budget, eller ineffektiv användning 
av resurser, är att brukare inte får det stöd och den hjälp som de behöver. Om 
risken inte hanteras kan det ytterst innebära att brukare blir utsatta för hot och 
våld, otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller att de inte får de insatser 
de har rätt till.  

Det är slutligen värt att nämna att riskanalysen med nödvändighet måste 
innehålla ett stort mått av prioritering. Alla risker kan inte finnas med i 
riskanalys och kontrollplan, hur angelägna de än är. Ledstjärnan har varit att 
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fokusera på de risker som slår mot själva hjärtat av Sociala 
omsorgsförvaltningens verksamheter – brukaren i centrum. Sådant som riskerar 
att hota brukarnas trygghet och säkerhet har därför haft ett företräde framför 
annat.  

De kontrollmoment som föreslås handlar till stor del om att säkerställa att 
Sociala omsorgsnämnden har korrekt information om nuläget. Av den 
anledningen är kartläggningar och inventeringar vanligt förekommande 
kontrollmoment. Syftet är att skapa en tillförlitlig grund för vidare åtgärder i 
syfte att hantera riskerna 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2023 

2. Intern kontrollplan 2023 
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Riskanalys och Intern kontrollplan 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys och intern 

kontrollplan 2023 enligt bilagor. 

Sammanfattning  

Utifrån en sammanvägning av gruppernas arbete kunde 13 risker identifieras. Sex 

av dessa bedöms ha riskvärde nio eller mer och fem av dem föreslås inkluderas i 

intern kontrollplan. De fem riskerna, med tillhörande riskvärde, (sannolikhet * 

konsekvens) anges nedan. 

• Risk att missförhållanden inte rapporteras, utreds och åtgärdas. 

(3*4=12) 

• Risk att personal saknar tillräcklig kompetens för att säkra 

verksamhetens kontinuitet och kvalitet. (3*4=12) 

• Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte motsvarar brukarnas 

behov. (3*4=12) 

• Risk att bristen på boendeplatser ökar inom LSS och socialpsykiatrin. 

(4*3=12) 

• Risk att personer kommer till skada om brand bryter ut i någon av 

förvaltningens verksamheter. (3*4=12) 

 

Risker med högt riskvärde är nära sammanbundna med varandra. Sammantaget 

pekar alla på risken att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet på olika sätt 

inte förmår möta behoven av en delvis förändrad målgrupp. Det handlar främst 

om bristande ekonomiska förutsättningar för att kompetensutveckla personal 

och tillgodose behovet av boendeplatser. Det är delvis en fråga om budgeten är 

tillräcklig för verksamheten, men delvis en fråga om hur de resurser som står till 

buds används och fördelas. 

Konsekvensen av en allt för snålt tilltagen budget, eller ineffektiv användning av 

resurser, är att brukare inte får det stöd och den hjälp som de behöver. Om risken 

inte hanteras kan det ytterst innebära att brukare blir utsatta för hot och våld, 

otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller att de inte får de insatser de har 

rätt till.  

Det är slutligen värt att nämnas att riskanalysen med nödvändighet måste 

innehålla ett stort mått av prioritering. Alla risker kan inte finnas med i riskanalys 
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och kontrollplan, hur angelägna de än är. Ledstjärnan har varit att fokusera på de 

risker som slår mot själva hjärtat av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter 

– brukaren i centrum. Sådant som riskerar att hota brukarnas trygghet och 

säkerhet har därför haft ett företräde framför annat.  

De kontrollmoment som föreslås handlar till stor del om att säkerställa att 

Sociala omsorgsnämnden har korrekt information om nuläget. Av den 

anledningen är kartläggningar och inventeringar vanligt förekommande 

kontrollmoment. Syftet är att skapa en tillförlitlig grund för vidare åtgärder i 

syfte att hantera riskerna 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns god intern kontroll i kommunens 

verksamheter. Enligt Borås stads regler för intern kontroll så har Sociala 

omsorgsnämnden det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sitt 

verksamhetsområde.  

I enlighet med Borås stads regler kan intern kontroll definieras som ”… en 

process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 

personal samverkar.” Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet 

kunna uppnå mål om ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i verksamheten, 

tillförlitlighet i rapportering och information om verksamheten, sam efterlevnad 

av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer med mera. Den interna kontrollen 

syftar också till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 

verksamheten. 

Intern kontroll utgår från en väl genomarbetad riskanalys av nämndens 

verksamhet. Riskanalysen ska genomföras varje år och syftar till att identifiera 

risker som kan äventyra verksamhetens kontinuitet och kvalitet. Identifierade 

risker ska värderas utifrån sannolikhet att något inträffar och konsekvens av om 

risken inträffar. För risker med riskvärde nio eller mer ska åtgärd vidtas och risken 

bör föras in i intern kontrollplan och följas upp. 

Sociala omsorgsnämndens arbete med riskanalys och intern 
kontroll 2023 

Arbetet med riskanalys 2023 genomfördes i nära samarbete mellan 

tjänstepersoner och förtroendevalda vid två tillfällen, en heldag den 23 maj och 

i vid nämndens sammanträde i juni. Upplägget utgick från tre block, varje block 

bestod av en föredragning och en workshop utifrån frågeställningar kopplade 

till dragningen.  

1. Riskanalys och intern kontroll.  

Påminnelse om vad riskanalys och intern kontroll är samt grupparbete 

om vad av 2022 års riskanalys som fortfarande bedöms aktuellt. 

2. Omvärlds- och inomvärldsspaning.  

En sammanfattning av vad tillsynsmyndigheter och andra aktörer 

uppmärksammat inom funktionshinderområdet och angränsande 

områden i den egna verksamheten i Borås stad. Grupparbetet syftade 
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till att lyfta fram vad av omvärldsspaningen som också hade relevans för 

Sociala omsorgsnämndens verksamheter.  

3. Konsten att prioritera.  

Utifrån bruttolistan av risker – vilka är särskilt angelägna att 

omhänderta? 

Grupperna (två partigrupper och förvaltningsledning) dokumenterade och 

föredrog sina slutsatser. Materialet har sedan sammanställts och bearbetats av 

förvaltningscontroller. Processen illustreras nedan. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2022 
2. Intern kontrollplan 2022 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 
Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Sociala omsorgsnämnden har arbetat vidare med riskanalys på samma sätt som föregående år. Det innebär att arbetet utgått från en omfattande 
omvärldsanalys som sedan brutits ner till sådant som är särskilt relevant och aktuellt för Borås Stads funktionshinderverksamhet. 

Även årets riskanalys har slagsida åt att handla om brister - snarare än risker. Dessa brister tenderar dock att vara riskfaktorer om något oväntat och 
oförutsett inträffar. Sociala omsorgsnämnden bedömer att föreliggande riskanalys under alla förhållanden omfattar de utmaningar som riskerar att leda till 
allvarliga konsekvenser för verksamhetens kvalitet och kontinuitet. Syftet med riskanalys 2023 är att proaktivt identifiera och förebygga att sådana 
konsekvenser blir verklighet. Detta bedöms ligga väl i linje med vad som framgår av Borås Stads regler för intern kontroll: 

"Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten." 

2 Regler för Intern kontroll 

Anvisning 
 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och styrels upprätta en organisation för sin interna kontroll. Varje nämnd/styrelse ska 
sedan anta regler och anvisningar för den interna kontrollen 
Ange här om nämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll? 
Om regler har antagits ange datum för beslut. 
Reglerna ska bifogas rapporten som bilaga. 

Sociala omsorgsnämnden antog organisation, regler och anvisningar för intern kontroll den 20 september år 2021. Reglerna bifogas. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Anvisning 
 

Hur har arbetet med att ta fram riskanalys för 2022 gått till? 
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Har nämnden varit delaktig och på vilket sätt i så fall? 
Beskriv arbetsgången kort. 

Riskanalys 2023 har tagits fram i nära samarbete mellan Sociala omsorgsnämnden och förvaltningens tjänstepersoner. Sociala omsorgsnämnden har varit 
delaktig i hela processen. Nedan ses arbetsprocessen i sin helhet. 

 

Den 23 maj arbetade nämnd och förvaltningsledning gemensamt med framtagandet av riskanalysen (markerade med röd ram i figuren ovan). Dagen var 
indelad i tre block som vart och ett bestod av föredragning och workshop. 

1. Riskanalys och intern kontrollplan. Föredragning om vad riskanalys och intern kontrollplan är och syftar till. Grupparbetet gick ut på att gå 
igenom föregående års riskanalys och reflektera över vilka risker som kvarstår och bör föras över i 2022 års riskanalys. 

2. Omvärlds- och inomvärldsspaning. Föredragning om risker och brister inom funktionshinderområdet som identifierats av tillsynsmyndigheter 
och andra aktörer i samhället samt kartläggning och analys av den egna verksamheten. Utifrån föredragningen fick nämnd och 
förvaltningsledning diskutera vilka av dessa risker som bör inkluderas i riskanalys 2022. 

3. Summera och prioritera. Föredragning om riskvärdering, allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. Grupparbetet gick ut på att nämnd 
och förvaltningsledning fick prioritera i sin "bruttolista" av risker. 

Resultatet av arbetet den 23 maj sammanställdes och bearbetades av förvaltningscontroller. Förslag till riskanalys och intern kontrollplan beslutades av 
Sociala omsorgsnämnden den 23 augusti 2022. 

  

29 aug 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Förvaltningsövergripa
nde 

Risk att ärendeberedningsprocessen inte är 
ändamålsenlig. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Oklar rollfördelning mellan nämnd och 
tjänstepersoner. 
•Avsaknad av tydligt flödesschema för ärendens 
beredning, beslut och implementering. 
•Bristande kvalitet i underlag till nämnden, bland annat 
saknas ofta barnkonsekvensanalys. 
 
Konsekvenser  
•Låg kvalitet på beslut. 
•Frågor kan tappas bort i processen. 
•Beslut kan komma att inte verkställas. 

8 Nej   

Risk att missförhållanden inte rapporteras, utreds och 
åtgärdas. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Bristande kunskap i förvaltningen om vad som är ett 
missförhållande. 
•Bristande kunskap i förvaltningen om tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 
•Osäkerhet om vad som är våld och hur våldsutsatthet 
hos brukare ska hanteras. 
•I delar av förvaltningen en tveksam kultur till att 
synliggöra och rapportera missförhållanden. 
 
Konsekvenser  
•Svårt att få grepp om hur mycket, och vilken typ av, 
missförhållanden som förekommer och därmed 
svårighet att vidta adekvata och tillräckliga åtgärder. 
•Brukare kan komma att utsättas för otillåtna tvångs- 
och begränsningsåtgärder. 
•Brukare kan komma att utsättas för upprepat våld i sitt 
boende eller i sin verksamhet. 

12 Ja   
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla      

Bemanning/Rekryterin
g 

Risk att det saknas tillräcklig mängd personal för att 
säkra verksamhetens kontinuitet och kvalitet 
Beskrivning 
Orsaker 
•Stor omsättning på enhetschefer. 
•Svårigheter att rekrytera och behålla personal i 
organisationen. 
 
Konsekvenser 
•Kan leda till bristande måluppfyllelse, påverka 
utförandets kvalitet och/eller att den enskilde inte får 
de insatser den har rätt till. 

9 Nej   

Risk att personal saknar tillräcklig kompetens  för att 
säkra verksamhetens kontinuitet och kvalitet. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har komplexa 
behov, t.ex. yngre med psykiatrisk samsjuklighet och 
brukare som blir äldre. 
•Personal saknar kunskap om hur nya målgrupper bör 
bemötas/stöttas. 
•Förvaltningen saknar organisation för att säkerställa 
en god vård och omsorg till alla brukare. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar inte de 
kostnader som uppstår med anledning av förändrad 
målgrupp. 
 
Konsekvenser 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

12 Ja   
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Representation och 
utbildning 

Risk att Borås Stad och Skatteverkets riktlinjer och 
regler för representation och utbildning inte följs. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Kan bero på reglerna inte är kända eller att de inte 
efterlevs. 
•Bristande kontrollfunktion. 
 
Konsekvenser 
•Kan leda till att fakturor attesteras där 
representation/utbildning ej är godkända, att det 
saknas en redovisning av syfte/deltagarlista/program 
eller att deltagare är attestant. 
•Ytterst kan bristande följsamhet leda till att 
skattemedel inte används på bästa tänkbara sätt, 
alternativt används på olagligt sätt. 

4 Nej   

Budget Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte 
motsvarar brukarnas behov. 
Beskrivning 
Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har komplexa 
behov, t.ex. yngre med psykiatrisk samsjuklighet och 
brukare som blir äldre. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar inte de 
kostnader som uppstår (kompetensförsörjning, ökad 
personaltäthet, gruppbostäder med färre brukare) med 
anledning av förändrad målgrupp. 
 
 
Konsekvenser 
•Otillräckliga resurser för kompetensutveckling. 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

12 Ja   

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
efterlevs. 

6 Nej   
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Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och mot Borås Stads 
upphandlingsregler och policy. 
 
Orsaker 
•Översyn av fakturor för att säkerställa att ramavtal 
tillämpas och inköp görs av leverantör som är 
upphandlade i Borås Stad görs inte på det sätt som är 
tänkt innan attestering 
 
Konsekvenser 
•Fakturor betalas felaktigt och förvaltningen bryter 
därmed mot mot LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. 
•Ytterst leder felaktigt utbetalda fakturor till att 
skattemedel inte används på bästa tänkbara sätt. 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Betalkort Risk att bilagor saknas till betalkortsfakturor 
Beskrivning 
Risk att bilagor saknas till betalkortsfakturor i syfte att 
dölja oegentligheter samt att mervärdesskatt redovisas 
med felaktigt belopp. 

6 Nej   

Handkassor Risk för felaktig hantering av handkassor 
Beskrivning 
Risk att handkassor som finns i flera av nämndens 
verksamheter hanteras på felaktigt sätt. 

6 Nej   

Privata medel Risk för felaktig hantering av privata medel 
Beskrivning 
Risk att brukares privata medel hanteras på ett 
oegentligt och oetiskt sätt om rutinen för privata medel 
inte följs. 

6 Nej   
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Brukarnas behov Risk att bristen på boendeplatser ökar inom LSS och 
socialpsykiatrin. 
Beskrivning 
Orsak 
•Fler brukare beviljas boende enligt LSS och SoL. 
•Antalet boendeplatser ökar inte i samma omfattning 
och nyproduktioner syftar i många fall till att ersätta 
befintliga men undermåliga boenden vilket gör att 
”nettovinsten” blir marginell. 
•Det saknas strategi och målmedvetet arbete för att 
möjliggöra för "boendekarriär" inom bostad med 
särskild service, både LSS och SoL. Det innebär att 
brukare blir kvar där dom är trots att de skulle kunna, 
och vilja, ha ett annat boende som bättre matchar 
deras behov och utvecklade självständighet. 
 
Konsekvenser 
•Sämre livskvalitet för brukare där erbjudet boende inte 
är matchat mot deras behov. 
•Lång tid mellan beslut om bostad med särskild service 
och verkställan av beslut. 
•Svårigheter att utöka eller anpassa verksamheter 
efter brukares behov vilket kan leda till 
vitesföreläggande av IVO.  
•Ökade kostnader för att boendeplatser måste köpas 
in av externa vårdgivare samt att brukare förlorar 
närheten till sitt nätverk. 

12 Ja   

Risk att personer, 
brukare och personal, 
kommer till skada vid 
eventuell brand. 

Risk att personer kommer till skada om brand bryter ut 
i någon av förvaltningens verksamheter. 
Beskrivning 
Orsaker 
- Många gruppbostäder LSS saknar tillräckligt fysiskt 
brandskydd, t.ex. boendesprinkler. 
- På flera av dessa gruppbostäder LSS bor brukare 
som är rörelsehindrade och inte själva kan utrymma 
vid eventuell brand. 
- Avsaknad av strukturerad uppföljning av 
verksamheternas systematiska brandskyddsarbete. 
 

12 Ja   
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Konsekvenser 
- Brukare och personal kan skadas eller förolyckas om 
större brand bryter ut. 
- Vid mindre brand kan lokaler komma till skada vilket 
leder till att brukare måste erbjudas annat boende 
under tidsperioden för återställning och renovering. 
Idag finns ett underskott på bostäder med särskild 
service vilket gör det svårt att finna 
ersättningsboenden. 

8 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

1 13 7 5 4 2 

11 9 8 3 

6 12 10 
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  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 13 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Bisyssla         

Förvaltningsövergr
ipande 

1 Risk att ärendeberedningsprocessen 
inte är ändamålsenlig. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

2 Risk att missförhållanden inte 
rapporteras, utreds och åtgärdas. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Bemanning/Rekryt
ering 

3 Risk att det saknas tillräcklig mängd 
personal för att säkra verksamhetens 
kontinuitet och kvalitet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

4 Risk att personal saknar tillräcklig 
kompetens  för att säkra verksamhetens 
kontinuitet och kvalitet. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Brukarnas behov 5 Risk att bristen på boendeplatser ökar 
inom LSS och socialpsykiatrin. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Representation 
och utbildning 

6 Risk att Borås Stad och Skatteverkets 
riktlinjer och regler för representation 
och utbildning inte följs. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Budget 7 Risk att Sociala omsorgsnämndens 
budget inte motsvarar brukarnas behov. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Upphandling 8 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte efterlevs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Betalkort 10 Risk att bilagor saknas till 
betalkortsfakturor 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Handkassor 11 Risk för felaktig hantering av 
handkassor 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 6 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Privata medel 12 Risk för felaktig hantering av privata 
medel 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Risk att personer, 
brukare och 
personal, kommer 
till skada vid 
eventuell brand. 

13 Risk att personer kommer till skada om 
brand bryter ut i någon av förvaltningens 
verksamheter. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Sociala omsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 
Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Intern kontrollplan baseras på den riskanalys som tagits fram av Sociala omsorgsnämnden i samarbete med förvaltningsledning. Det har varit centralt i 
arbetet att identifiera strategiska, förvaltningsövergripande, risker som kan äventyra verksamhetens kontinuitet och kvalitet. Flera av de risker som 
hanteras inom intern kontrollplan är mer att betrakta som brister än risker. Dessa brister bedöms dock innebära risker om verksamheterna utsätts för 
påfrestningar och medvetenhet och hantering av dessa är avgörande för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett tillförlitligt sätt och med acceptabel 
nivå av kvalitet. 

En stor del av kontrollmomenten handlar om att kartlägga och inventera. Anledningen till det är att de brister och risker som identifierats kräver noggrann 
uppföljning för att rätt kontrollmoment ska kunna sättas in. Första steget i riskhanteringen handlar alltså om att ha god kontroll över riskernas omfattning 
och innehåll. 

Det är också värt att nämnas att de flesta risker som hanteras i intern kontrollplan 2023 redan identifierats år 2022. År 2023 har kontrollmoment och 
riskhantering vidareutvecklats och justerats utifrån de nyvunna kunskaper om risker och brister som identifierats tidigare år. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Förvaltningsöve
rgripande 

Risk att 
missförhållanden 
inte rapporteras, 
utreds och 
åtgärdas. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
•Bristande kunskap i förvaltningen om vad som 
är ett missförhållande. 
•Bristande kunskap i förvaltningen om tvångs- 
och begränsningsåtgärder. 
•Osäkerhet om vad som är våld och hur 
våldsutsatthet hos brukare ska hanteras. 
•I delar av förvaltningen en tveksam kultur till 
att synliggöra och rapportera missförhållanden. 
 
Konsekvenser  
•Svårt att få grepp om hur mycket, och vilken 
typ av, missförhållanden som förekommer och 
därmed svårighet att vidta adekvata och 
tillräckliga åtgärder. 

Förekomst av tvångs- och 
begränsningsåtgärder samt hot- och våld i 
verksamheterna. 

Hösten 2022 genomförs en 
kartläggning av tvång- och 
begränsningsåtgärder i 
verksamheterna. Utifrån 
resultatet ska 
utbildningsinsatser särskilt 
riktas till de enheter som har 
hög förekomst. Insatsen 
utgör grund för 
kontrollmoment år 2023.  
 
1. Kontrollera hur många 
enheter som fått särskilt 
riktade insatser för att 
minska olagliga tvång- och 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

•Brukare kan komma att utsättas för otillåtna 
tvångs- och begränsningsåtgärder. 
•Brukare kan komma att utsättas för upprepat 
våld i sitt boende eller i sin verksamhet. 

begränsningsåtgärder. 
 
2. Genomföra samma 
enkätundersökning om 
förekomst av tvång- och 
begränsningsåtgärder igen 
tertial 3 år 2023 för att 
kunna dra slutsatser om 
eventuell förändring. 
 
3.Analys av avvikelser, 
rapporter enligt lex Sarah 
och tillbud och 
arbetsplatsolyckor som rör 
hot- och våld. 

Förekomst av utbildningar i tvångs- och 
begränsningsåtgärder, hot- och våld samt 
avvikelsehantering i verksamheterna. 

Sammanställ 
 
1. antal utbildningar och 
verksamheter samt  
2. antal medarbetare som 
gått dem. 

Varje 
halvår 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bemanning/Rek
rytering 

Risk att personal 
saknar tillräcklig 
kompetens  för att 
säkra 
verksamhetens 
kontinuitet och 
kvalitet. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har 
komplexa behov, t.ex. yngre med psykiatrisk 
samsjuklighet och brukare som blir äldre. 
•Personal saknar kunskap om hur nya 
målgrupper bör bemötas/stöttas. 
•Förvaltningen saknar organisation för att 
säkerställa en god vård och omsorg till alla 
brukare. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar 
inte de kostnader som uppstår med anledning 
av förändrad målgrupp. 
 
Konsekvenser 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 

Personals behov av kompetensutveckling. Inventera och systematisera 
personals, enhetschefer och 
baspersonals, behov av 
kompetenshöjande insatser. 

Varje år 

Handledning Kontrollera 
 
1. hur många 
personalgrupper och 
enhetschefer som erhållit 
handledning. 
 
2. om handledningen 
fokuserat på 
evidensbaserade metoder 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer. 

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budget Risk att Sociala 
omsorgsnämndens 
budget inte 
motsvarar 
brukarnas behov. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
•Målgruppen förändras och fler brukare har 
komplexa behov, t.ex. yngre med psykiatrisk 
samsjuklighet och brukare som blir äldre. 
•Sociala omsorgsnämndens budget motsvarar 
inte de kostnader som uppstår 
(kompetensförsörjning, ökad personaltäthet, 
gruppbostäder med färre brukare) med 
anledning av förändrad målgrupp. 
 
 
Konsekvenser 
•Otillräckliga resurser för kompetensutveckling. 
•Brukare får inte sina behov tillgodosedda. 
•Förekomst av hot och våld i verksamheterna. 
•Arbetsmiljöproblem. 
•Kan leda till otillåtna tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

Budgettilldelning för kompetensutveckling av 
personal. 

Kvalitetssäkra underlag inför 
budgetberedningsprocessen 
så att kostnaden för 
nödvändig 
kompetensutveckling, samt 
konsekvenser om den 
uteblir, framgår. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Brukarnas 
behov 

Risk att bristen på 
boendeplatser ökar 
inom LSS och 
socialpsykiatrin. 
 
Riskbedömning 

Orsak 
•Fler brukare beviljas boende enligt LSS och 
SoL. 
•Antalet boendeplatser ökar inte i samma 
omfattning och nyproduktioner syftar i många 
fall till att ersätta befintliga men undermåliga 
boenden vilket gör att ”nettovinsten” blir 

Boendekarriär 1. Inventera hur många, och 
vilka, brukare som kan och 
vill flytta från gruppbostad 
LSS till serviceboende LSS. 
 
2. Inventera hur många, och 
vilka, brukare som kan och 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

2023 
12 

marginell. 
•Det saknas strategi och målmedvetet arbete 
för att möjliggöra för "boendekarriär" inom 
bostad med särskild service, både LSS och 
SoL. Det innebär att brukare blir kvar där dom 
är trots att de skulle kunna, och vilja, ha ett 
annat boende som bättre matchar deras behov 
och utvecklade självständighet. 
 
Konsekvenser 
•Sämre livskvalitet för brukare där erbjudet 
boende inte är matchat mot deras behov. 
•Lång tid mellan beslut om bostad med särskild 
service och verkställan av beslut. 
•Svårigheter att utöka eller anpassa 
verksamheter efter brukares behov vilket kan 
leda till vitesföreläggande av IVO.  
•Ökade kostnader för att boendeplatser måste 
köpas in av externa vårdgivare samt att brukare 
förlorar närheten till sitt nätverk. 

vill flytta till eget, ordinärt, 
boende från bostad med 
särskild service (LSS eller 
SoL). 
 
3. Bevaka externa 
placeringar och köp av 
platser. Noggrant följa vilka 
brukare som placeras 
externt och vad som 
karaktäriserar dem som 
grupp.  
  
4. Utred om och hur 
"hybridboenden", t.ex. 
boenden med fast 
personalgrupp för 
boendestöd, kan skapas. 

Framtida behov av boendeplatser i relation till 
budget och planerade nybyggnationer. 

Säkerställ att plan för 
nybyggnation motsvarar 
prognosticerad ökning av 
beslut om bostäder med 
särskild service. 

Varje år 

Risk att 
personer, 
brukare och 
personal, 
kommer till 
skada vid 
eventuell brand. 

Risk att personer 
kommer till skada 
om brand bryter ut 
i någon av 
förvaltningens 
verksamheter. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Orsaker 
- Många gruppbostäder LSS saknar tillräckligt 
fysiskt brandskydd, t.ex. boendesprinkler. 
- På flera av dessa gruppbostäder LSS bor 
brukare som är rörelsehindrade och inte själva 
kan utrymma vid eventuell brand. 
- Avsaknad av strukturerad uppföljning av 
verksamheternas systematiska 
brandskyddsarbete. 
 
Konsekvenser 
- Brukare och personal kan skadas eller 
förolyckas om större brand bryter ut. 
- Vid mindre brand kan lokaler komma till skada 
vilket leder till att brukare måste erbjudas annat 
boende under tidsperioden för återställning och 
renovering. Idag finns ett underskott på 
bostäder med särskild service vilket gör det 
svårt att finna ersättningsboenden. 

Systematiskt brandskyddsarbete 1. Tio stickprov på 
gruppbostäder LSS med 
fokus på om systematiskt 
brandskyddsarbete 
genomförts under året enligt 
rutin. 
 
2. Inventering av vilka 
gruppbostäder LSS som har 
rörelsehindrade brukare och 
hur många dessa är. 

Varje år 
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§ 77 Dnr ALN 2022-000791.2.3.2 

Intern kontrollplan 2023 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. Planen 
är upprättad i enlighet med nämndens regler och anvisningar för intern 
kontroll. 

Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden styrning och 
ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en 
riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Riskanalys 2023, Arbetslivsnämnden. 

2. Bilaga Intern Kontrollplan 2023, Arbetslivsnämnden. 

 



 
Riskanalys 2023 

Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har varit delaktiga och gjort en riskanalys. Med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna 
kontrollplanen. 

2 Regler för Intern kontroll 

Arbetslivsnämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Arbetslivsnämndens ”Rutin och 
anvisningar intern kontroll" antogs på nämndens möte den 14 december 2021. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I arbetet med riskanalysen har Arbetslivsnämnden deltagit vid framtagandet. Nämndens förtroendevalda har fått ut underlag som de har tagit ställning till 
på sina gruppmöten. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning  
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation. 

 

Försörjningsenheten Risk att kvalitetsledningssystemet inte följs 
Beskrivning  
Risk att rutiner, processer vid 
kvalitetsledningssystemet inte följs 

4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem bland annat 
genom uppföljning av 
avvikelserapportering. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning  
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

9 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende: rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

 

Bisyssla Risk för att inte anställda lämnar in Bisyssla 
Beskrivning  
Risk att anställda inte lämnar in sina bisysslor 

6 Nej Medarbetare informeras vid 
anställning och årligen på APT om 
att de är skyldiga att anmäla 
bisysslor. I den årliga 
medarbetaröverenskommelsen är ett 
säkerställande att medarbetaren fått 
denna information ett obligatoriskt 
moment.  

 

Bemanning Risk för att socionomer inte kan rekryteras och 
behållas 
Beskrivning  
Socionombristen kan i förlängningen påverka kvalitén 
på verksamheten 

9 Ja Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning  
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod finns på 
fakturan och organisationsnummer 
finns på fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest. 

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning  
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftningen. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning  
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

4 Nej Kontroll att det blir rätt fakturerat och 
rätt inbetalning gällande 
arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt invånare 
och övriga. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. Under 
Kommunstyrelsen finns 
Koncerninköp som bevakar 
upphandlingar. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Kontroller att inköp följer ramavtal.  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning  
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

6 Nej Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant hantering 
följs. Arbetslivsnämnden har en 
kontant kassahantering på Återbruk. 
På Återbruk går det också att betala 
med kort och Swish. 
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Försörjningsstöd Risk för felaktiga utbetalningar. 
Beskrivning  
Säkra kvalitén på handläggning av ärenden samt 
minimera risken för felaktiga utbetalningar av 
försörjningsstöd. 

9 Nej Försörjningsenheten hat två FUT-
utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de två 
FUT-utredarna finns även andra 
åtgärder och kontrollinsatser på 
enheten. Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 
 
Då det finns två FUT-utredare som 
arbetar med felaktiga utbetalningar, 
samt att årlig rapportering om FUT-
arbetet sker förs inte risken över till 
Intern kontrollplan. 

 

Verksamhetskontroller Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning  
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden, 
barnavårds- och särskoleutredningar, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs 

6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanstäl
lningar 

Att rutiner vid anställning inte följs 
Beskrivning  
Säkra kvalitén vid anställningar av 
Arbetsmarknadsanställningar 

6 Nej Kontroll att rutinerna vid 
arbetsmarknadsanställningar följs. 

 

Försörjningsenheten Risk att rutin vid hot och våld vid försörjningsenheten 
inte följs 
Beskrivning  
Säkra kvaliteten vid uppföljning av hot och våld vi 
försörjningsenheten 

9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid försörjningsenheten följs. 

 

Externa Utförare Risk att externa utförare inte fullgör politiska beslut 
Beskrivning  
Kontrollera externa utförare som utför arbeten åt 
nämnden 

6 Nej Kontroll av externa utförare som 
utför verksamhet åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen 
består av utförandet är i enlighet 
med Arbetslivsnämndens beslut. 

 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte finns bostäder för nyanlända 
Beskrivning  
Säkra att nyanlända får bostäder när de blir placerade 

6 Nej Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 
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i Borås av migrationsverket. 

Feriearbeten Risk att de som söker feriearbeten inte får någon plats 
Beskrivning  
Risk att de som söker till feriearbetare inte får någon 
arbetsplats och risk att nämndens resurser inte räcker 
till för alla som har sökt feriearbete. 

9 Ja Kontrollera att alla som söker arbete 
som feriearbetare får en arbetsplats 
samt kontrollera att nämndens 
resurser räcker till för de som sökt 
feriearbete. 
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8 Riskmatris 
K

on
se

kv
en

s
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 18 

 

  

17 16 12 5 4 18 15 13 9 7 2 

14 8 3 11 10 6 1 

12 6 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod finns på 
fakturan och organisationsnummer 
finns på fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest. 

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftningen. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll att det blir rätt fakturerat och 
rätt inbetalning gällande 
arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt invånare 
och övriga. 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. Under 
Kommunstyrelsen finns 
Koncerninköp som bevakar 
upphandlingar. 

5 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroller att inköp följer ramavtal. 

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant hantering 
följs. Arbetslivsnämnden har en 
kontant kassahantering på Återbruk. 
På Återbruk går det också att betala 
med kort och Swish. 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende: rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

Delegation 8 Risk att delegationsordningen ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

personen inte har 
behörighet/delegation. 

Försörjningsstöd 9 Risk för felaktiga utbetalningar. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Försörjningsenheten hat två FUT-
utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de två 
FUT-utredarna finns även andra 
åtgärder och kontrollinsatser på 
enheten. Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 
 
Då det finns två FUT-utredare som 
arbetar med felaktiga utbetalningar, 
samt att årlig rapportering om FUT-
arbetet sker förs inte risken över till 
Intern kontrollplan. 

Verksamhetskontr
oller 

10 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Bisyssla 11 Risk för att inte anställda lämnar in 
Bisyssla 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Medarbetare informeras vid 
anställning och årligen på APT om 
att de är skyldiga att anmäla 
bisysslor. I den årliga 
medarbetaröverenskommelsen är ett 
säkerställande att medarbetaren fått 
denna information ett obligatoriskt 
moment.  

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsan
ställningar 

12 Att rutiner vid anställning inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att rutinerna vid 
arbetsmarknadsanställningar följs. 

Försörjningsenhet
en 

13 Risk att rutin vid hot och våld vid 
försörjningsenheten inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid försörjningsenheten följs. 

Försörjningsenhet
en 

14 Risk att kvalitetsledningssystemet inte 
följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem bland annat 
genom uppföljning av 
avvikelserapportering. 

Bemanning 15 Risk för att socionomer inte kan 
rekryteras och behållas 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

socionomer. 

Externa Utförare 16 Risk att externa utförare inte fullgör 
politiska beslut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll av externa utförare som 
utför verksamhet åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen 
består av utförandet är i enlighet 
med Arbetslivsnämndens beslut. 

Bostäder för 
nyanlända 

17 Risk att det inte finns bostäder för 
nyanlända 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 

Feriearbeten 18 Risk att de som söker feriearbeten inte 
får någon plats 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontrollera att alla som söker arbete 
som feriearbetare får en arbetsplats 
samt kontrollera att nämndens 
resurser räcker till för de som sökt 
feriearbete. 

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har varit delaktiga och gjort en riskanalys. Med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna 
kontrollplanen. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Bemanning Risk för att 
socionomer inte 
kan rekryteras och 
behållas 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Socionombristen kan i förlängningen påverka 
kvalitén på verksamheten 

Kontroll av rekrytering och avslut av tjänster vid 
försörjningssenheten när det gäller socionomer. 

Medarbetarsamtal, 
medarbetarenkät och 
avslutssamtal 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Försörjningsenh
eten 

Risk att rutin vid 
hot och våld vid 
försörjningsenhete
n inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Säkra kvaliteten vid uppföljning av hot och våld 
vi försörjningsenheten 

Kontrollera att rutin vid hot och våld vid 
försörjningsenheten följs. 

Uppföljning av alla 
rapporterade arbetsskador 
och tillbud 

Varje år 

Feriearbeten Risk att de som 
söker feriearbeten 
inte får någon plats 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att de som söker till feriearbetare inte får 
någon arbetsplats och risk att nämndens 
resurser inte räcker till för alla som har sökt 
feriearbete. 

Kontroll att alla som sökt ett feriearbete får en 
arbetsplats samt kontrollera att nämndens 
resurser räcker till. 

Uppföljning i 
verksamhetssystem 

Varje år 
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Intern kontrollplan 2023 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2023. 

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. Planen 
är upprättad i enlighet med nämndens regler och anvisningar för intern 
kontroll. 

Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden styrning och 
ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en 
riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan. 

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både 
den politiska ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: 

 Säkerställa lagar, bestämmelser och att överenskommelser efterlevs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Arbetslivsnämnden har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret att inom 
sitt verksamhetsområde tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, riktlinjer och föreskrifter. Nämnden ansvarar för att anvisningar för den 
interna kontrollen utarbetas, vilket bland annat innebär att tillämpningsregler 
och riktlinjer utformas, att organisations- och rutinbeskrivningar utformas och 
dokumenteras, att attestuppdrag fördelas, att effektiva uppföljnings- och 
rapportsystem utformas samt att återkoppling görs. I samband med 
årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
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§ 118 Dnr GRN 2022-00097 3.5.4.0 

Fastställande av Intern kontrollplan 2023 

Grundskolenämndens beslut 
Anta intern kontrollplan för 2023 samt översända planen till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen.                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021 antagit Borås Stads regler för intern kontroll. 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation 
upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, vilket 
Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och anvisningar för intern kontroll” 
2022-05-24 som gäller till och med 2024.  

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Grundskolenämnden fastställde 2022-05-24, Riskanalys 2023 som ligger till 
grund för intern kontrollplanen 2023.                 

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2023 (Grundskolenämnden) 

2. Riskanalys 2023 (Grundskolenämnden)                                 

 



 
Intern kontrollplan 2023 

Grundskolenämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Budgetprocess Risk för en 
bristande 
transparens, 
konkret och 
relevant 
information om 
resursfördelningsm
odell, budget och 
verksamhetsföruts
ättningar 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas 
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen 
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän, 
politiker och fackliga representanter. 
Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

Kontroll genom uppföljning av planen för 
Grundskolenämndens budgetprocess 

Kontroll av följsamhet av 
planeringen för 
Grundskolenämndens 
budgetprocess 

Varje år 

Samarbete Risk för bristande 
samarbete med 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden och 
andra relevanta 
aktörer för en god 
hälsa bland elever 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Bristande samarbete kan leda till att elever i 
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

Avstämning av läget för samarbete med Individ 
och familjeomsorgsnämnden och andra 
relevanta aktörer 

Kvalitativ bedömning genom 
intervjuer 

Varje år 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  

Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll
frekvens  

Personalomsätt
ning och 
rekrytering 

Risk för brist på 
behöriga och 
kompetenta lärare 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Att det inte finns tillräckligt med behöriga och 
kompetenta lärare. 

Kontroll av att rutiner för annonsering och 
rekrytering efterföljs för att därmed visa Borås 
Stad som en attraktiv arbetsgivare 

Kontroll av att rutin för 
annonsering och rekrytering 
efterföljs genom att göra tio 
stycken stickprov gällande 
rekryteringar av pedagoger 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Arbetsmiljö Risk för 
tystnadskultur i 
organisationen 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för 
personalen. 

Kontroll av upplevelsen av tystnadskultur i 
organisationen 

Analys av resultat från 
berörda frågor i Borås Stads 
medarbetarenkät vart annat 
år 

Vart 
annat år 

Risk att hög 
arbetsbelastning 
får en negativ 
påverkan på 
lärarens 
möjligheter att 
utföra sitt uppdrag. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Långvarigt hög arbetsbelastning, inte minst i 
samband med pandemin, påverkar arbetsmiljön 
negativt för lärare. 

Uppföljning av resultat inom frågeområdet 
arbetsklimat och trivsel i medarbetarenkäten 

Analys av resultat från 
frågorna inom området 
arbetsklimat och trivsel i 
medarbetarenkäten vart 
annat år 

Vart 
annat år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  

Kontroll
frekvens  

Lokalsituationen Risk att de 
skollokaler vi har 
idag inte räcker till 
för att möta 
vårdnadshavares 
önskan utifrån 
skolvalet 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås 
Stad finns det en risk för elever att inte få plats i 
närliggande skola. Långsiktig planering 
behöver finnas för att möjliggöra skollokaler 
utifrån framtida behov. 

I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås tas om hand i befintliga eller nya 
skolenheter 

Kontroll av elevantal och 
prognoser 

Varje år 

Risk att ökade 
lokalkostnader 
tränger undan 
resurser som hade 
behövt gå till 
undervisning 

Då nämnden har behov av fler lokaler finns en 
risk att lokalkostnaderna stiger om 
volymkompensationen inte räcker för att täcka 
de ökade lokalkostnaderna. Detta kan då skapa 
undanträngningseffekter på andra områden. 

I det årliga budgetarbetet beskriva 
lokalkostnadsökning i förhållande till aktuell 
uppräkning 

Kontroll av 
befolkningsprognos, 
lokalplan, framtida 
lokalkostnad samt 
uppräkning 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för 
förseningar av 
renoveringar och 
nybyggnation av 
skolor kopplat till 
brister i 
samverkansproces
sen med olika 
nämnder 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Förvaltningen är i behov av nya lokaler. Om 
samverkan med andra nämnder inte fungerar 
riskerar det i det här avseendet både påverka 
möjligheten att tillskapa nya lokaler och 
möjligheten att renovera befintliga. 

Uppföljning av Grundskolenämndens 
ansvarområde i Lokalförsörjningsprocessen 

Kontroll av att 
Grundskolenämndens 
ansvarområde fullföljs i 
enlighet med 
Lokalförsörjningsprocessen 

Varje år 

Elevhälsa Risk för att skolan 
bidrar till ökad 
psykisk ohälsa 
bland elever 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Brister i det främjande och förebyggande 
arbetet för att skapa goda läromiljöer kan leda 
till psykisk ohälsa för elever. 

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt 
dåligt 

Statistik från hälsosamtal i 
ProReNata 

Varje år 

Risk för ökad oro 
bland elever utifrån 
händelser i 
omvärlden 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser 
i omvärlden, exempelvis krig, skolattacker med 
mera, vilket kan påverka elevernas hälsa på ett 
negativt sätt. 

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt 
dåligt 

Statistik från hälsosamtal i 
ProReNata 

Varje år 

Risk för att 
mobbing och 
annan kränkande 
behandling inte 
upptäcks 
 
Riskbedömning 

Risk för att mobbing och annan kränkande 
behandling inte upptäcks och att elever därmed 
far illa. 

Uppföljning av anmälan till huvudman när 
elever upplever sig kränkta 

Analys av anmälningar om 
kränkande behandling till 
huvudmannen 

Varje år 

Kontroll av främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete på skolenheterna i arbetet 
kring mobbning 

Uppföljning av enkät till 
elevhälsopersonal 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

2023 
12 

Särskilt stöd Risk för att skolan 
inte ger elever i 
behov av särskilt 
stöd 
förutsättningarna 
att nå 
kunskapskraven 
samt att stöd inte 
sätts in i rätt tid 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven 
ska skolan utreda, vilket kan leda till insatser 
som är en del av särskilt stöd processen. 

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd 
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med 
utvärderingar per år 

Mäta antalet 
åtgärdsprogram med 
utvärderingar per år i 
ProReNata 

Varje år 

Integration Risk för en ökad 
segregation 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

En ökad segregation kan bidra till social oro, att 
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk 
för konflikter. 

Uppföljning av elevgruppernas sammansättning 
och avvikelse från Skolverkets framtagna 
modellberäknade värde 

Kontroll av andelen 
nyanlända elever per 
skolenhet. Kontroll 
av  studieresultat i 
jämförelse med Skolverkets 
modellberäknade värde 

Varje år 

Studiero Risk för dålig 
studiero 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Oroliga och störande elever påverkar andra 
elevers möjligheter till inlärning. 

Kontroll av hur elever upplever studiero Enkätfråga i 
skolklimatundersökningen 

Varje år 

Säkerhet Risk för våld i 
skolorna 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då 
det finns risk för våld i skolan. 

Uppföljning av planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 

Uppföljning vart annat år av 
att planer mot kränkande 
behandling och 
diskriminering är 
uppdaterade 

Vart 
annat år 

Fritidshem Risk för att 
skolenheterna inte 
kan genomföra en 
tillräckligt god 
fritidshemsverksa
mhet 
 

Andelen i personalen med rätt behörighet är 
relativt låg vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

Kontroll av kvaliteteten i 
fritidshemsverksamheten 

Analys av enkäter ställda till 
rektorer och elever samt 
analys av relevanta 
verksamhetsmått 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Riskbedömning 
2023 
12 

Undervisning Risk att mer än 15 
procent av 
eleverna lämnar 
grundskolan utan 
behörighet till 
något nationellt 
gymnasieprogram. 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk att mer än 15 procent av eleverna lämnar 
grundskolan utan behörighet till något nationellt 
gymnasieprogram. 

Uppföljning av elevers betygsresultat Analys av 
gymnasiebehörighet och 
meritvärde i årskurs 9 

Varje år 

Pedagogiska 
uppdraget 

Risk för att 
överadministration 
tar fokus från det 
pedagogiska 
uppdraget. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 

Uppföljning av uppdragsdialoger och 
tjänsteplaneringsverktyget 

Verksamhetschefer 
säkerställer med rektor att 
hen har genomfört alla 
uppdragsdialoger och att 
tjänsteplaneringsverktyget 
används 

Varje år 

Likvärdighet Risk att 
likvärdigheten i 
skolan försämras 
och att det 
kompensatoriska 
uppdraget blir 
svårare att uppfylla 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Skolsystemet i sin helhet präglas av en 
bristande likvärdighet. Tillsammans med 
segregationen och att övriga socioekonomiska 
faktorer får större effekter på kvaliteten riskerar 
problematiken att förvärras. 

Uppföljning av skolenheternas resultat Kontroll av variationen 
mellan skolenheternas 
studieresultat, avvikelse från 
Skolverkets framtagna 
modellberäknade värde, 
resultat i 
skolklimatsundersökning 
samt uppföljning av 
lärartäthet 

Varje år 
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1 Inledning 

Grundskolenämndens riskanalys 2022 innehåller 40 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 
och Egen verksamhet. 19 av de identifierade riskbilderna bedöms kräva åtgärd. Ingen bedöms kräva någon direkt åtgärd. 

2 Regler för Intern kontroll 

Grundskolenämnden fattade den 24 maj 2022 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr GRN 2022-00047 3.5.4.0 

Dokumentet gäller till och med 2024. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I framtagandet av 2023 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. Presidiet beredde därefter 
ett förslag till riskanalys som presenterades för nämnden. Grundskolenämnden fastställde Riskanalys 2023 den 24 maj 2022. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Budgetprocess Risk för en bristande transparens, konkret och relevant 
information om resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 
Beskrivning  
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i 
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga 
representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

12 Ja   

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar 
Beskrivning  
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Administration Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på 
enheterna 
Beskrivning  
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och 
bevara handlingar. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Samarbete Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden och andra relevanta aktörer 
för en god hälsa bland elever 
Beskrivning  
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt 
utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

12 Ja   

Styrning och ledning Risk att grundskolan påverkas av bristande 
styrning/ledning vid särskilda händelser 
Beskrivning  
Risk att grundskolan påverkas av bristande 
styrning/ledning vid särskilda händelser. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk att politiska beslut begränsar rektors lagstadgade 
handlingsmandat 
Beskrivning  
Förutsättningar utifrån politiska beslut för rektorer leder 
till att rektors lagstadgade handlingsmandat 
begränsas. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Bisyssla Risk för bristande följsamhet till rutin för bisysslor 
Beskrivning  
Borås stad har en upprättad rutin för anmälan om 
bisysslor. Risk finns att medarbetare inte följer denna 
rutin. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Personalomsättning 
och rekrytering 

Risk för hög personalomsättning och svårighet att 
rekrytera 
Beskrivning  
Kollegiala lärandet påverkas av hög 
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att 
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar 
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera 
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för brist på behöriga och kompetenta lärare 
Beskrivning  
Att det inte finns tillräckligt med behöriga och 
kompetenta lärare. 

9 Ja   

Risk för brist på tillgång av kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 
Beskrivning  
Brister i kvalifikationer hos rektorer/enhetschefer kan 
leda till verksamheten inte utvecklas optimalt, skapar 
en instabilitet i organisationen vilket får följder för 
eleverna. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Arbetsmiljö Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag 
Beskrivning  
Arbetsbelastning och förutsättningar för rektorer leder 
till att de inte klarar av sitt uppdrag. 

6 Ja Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för tystnadskultur i organisationen 
Beskrivning  
Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för 
personalen. 

9 Ja   

Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för 
lärare 
Beskrivning  

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
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Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för 
lärare. 

under uppsikt. 

Risk att hög arbetsbelastning får en negativ påverkan 
på lärarens möjligheter att utföra sitt uppdrag. 
Beskrivning  
Långvarigt hög arbetsbelastning, inte minst i samband 
med pandemin, påverkar arbetsmiljön negativt för 
lärare. 

9 Ja   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning  
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs 
Beskrivning  
Om det förekommer brister gällande de rådande 
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring 
kan inträffa. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Representation Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning ej följs 
Beskrivning  
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning  
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Kundfakturor Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning  
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att 
möta vårdnadshavares önskan utifrån skolvalet 
Beskrivning  
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
finns det en risk för elever att inte få plats i närliggande 
skola. Långsiktig planering behöver finnas för att 
möjliggöra skollokaler utifrån framtida behov. 

9 Ja   

Risk att ökade lokalkostnader tränger undan resurser 
som hade behövt gå till undervisning 
Beskrivning  
Då nämnden har behov av fler lokaler finns en risk att 
lokalkostnaderna stiger om volymkompensationen inte 
räcker för att täcka de ökade lokalkostnaderna. Detta 
kan då skapa undanträngningseffekter på andra 
områden. 

12 Ja   

Risk för förseningar av renoveringar och nybyggnation 
av skolor kopplat till brister i samverkansprocessen 
med olika nämnder 
Beskrivning  
Förvaltningen är i behov av nya lokaler. Om 
samverkan med andra nämnder inte fungerar riskerar 
det i det här avseendet både påverka möjligheten att 
tillskapa nya lokaler och möjligheten att renovera 
befintliga. 

9 Ja   

Risk för leverans förseningar i material, verktyg, 
byggande 
Beskrivning  
Risk för leverans förseningar i material, verktyg, 
byggande. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön 
är bristfällig 
Beskrivning  
Många skolor är föråldrade vilket bidrar till underlag i 
den långsiktiga ny- och ombyggnationsplaneringen. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Elevhälsa Risk för att skolan bidrar till ökad psykisk ohälsa bland 
elever 
Beskrivning  
Brister i det främjande och förebyggande arbetet för att 
skapa goda läromiljöer kan leda till psykisk ohälsa för 
elever. 

12 Ja   

Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser i 
omvärlden 
Beskrivning  
Risk för ökad oro bland elever utifrån händelser i 
omvärlden, exempelvis krig, skolatacker med mera, 
vilket kan påverka elevernas hälsa på ett negativt sätt. 

9 Ja   

Risk för att mobbing och annan kränkande behandling 
inte upptäcks 
Beskrivning  
Risk för att mobbing och annan kränkande behandling 
inte upptäcks och att elever därmed far illa. 

12 Ja   

Särskilt stöd Risk för att skolan inte ger elever i behov av särskilt 
stöd förutsättningarna att nå kunskapskraven samt att 
stöd inte sätts in i rätt tid 
Beskrivning  
Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska 
skolan utreda, vilket kan leda till insatser som är en del 
av särskilt stöd processen. 

12 Ja   

Integration Risk för en ökad segregation 
Beskrivning  
En ökad segregation kan bidra till social oro, att 
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk för 
konflikter. 

12 Ja   

Bilden av skolan Risk för att elever och personal upplever en negativ 
bild av skolan 
Beskrivning  
Trivs inte eleverna på skolan kommer även 
vårdnadshavarna att uppleva en negativ bild av 
skolan. En negativ bild av skolan kan försämra 
personalens arbetsmiljö samt försämra skolans 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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möjlighet att både behålla befintlig och rekrytera ny 
personal. 

Studiero Risk för dålig studiero 
Beskrivning  
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers 
möjligheter till inlärning. 

12 Ja   

Säkerhet Risk för våld i skolorna 
Beskrivning  
Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då det finns 
risk för våld i skolan. 

12 Ja   

Fritidshem Risk för att skolenheterna inte kan genomföra en 
tillräckligt god fritidshemsverksamhet 
Beskrivning  
Andelen i personalen med rätt behörighet är relativt låg 
vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

12 Ja   

Undervisning Pandemirisk 
Beskrivning  
Risk att pandemi allvarligt påverkar utbildningen för 
eleverna. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges 
kunskapsmål. 
Beskrivning  
Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges 
kunskapsmål. 

12 Ja   

Pedagogiska 
uppdraget 

Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 
Beskrivning  
Risk för att överadministration tar fokus från det 
pedagogiska uppdraget. 

9 Ja   

Likvärdighet Risk att likvärdigheten i skolan försämras och att det 
kompensatoriska uppdraget blir svårare att uppfylla 
Beskrivning  
Skolsystemet i sin helhet präglas av en bristande 
likvärdighet. Tillsammans med segregationen och att 
övriga socioekonomiska faktorer får större effekter på 
kvaliteten riskerar problematiken att förvärras. 

12 Ja   

Kost Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att 
orka med skoldagen 
Beskrivning  

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att 
orka med skoldagen. 

Risk för att matförsörjning inte fungerar på grund av 
störningar i omvärlden. 
Beskrivning  
Risk för att matförsörjning inte fungerar på grund av 
störningar i omvärlden, såsom sanktioner och krig. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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8 Riskmatris 
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  Sannolikhet  
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 40 

 

  

35 

38 33 

30 29 28 26 5 2 

40 39 31 25 

24 20 19 16 15 11 

10 8 7 6 4 1 

37 

27 23 21 14 12 9 36 34 32 22 

17 13 18 3 

21 19 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Bisyssla 1 Risk för bristande följsamhet till rutin för 
bisysslor 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Budgetprocess 2 Risk för en bristande transparens, 
konkret och relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Budgetföljsamhet 3 Risk för överskridanden av skolenheters 
budgetramar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Administration 4 Risk att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Samarbete 5 Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgs-nämnden 
och andra relevanta aktörer för en god 
hälsa bland elever 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Styrning och 
ledning 

6 Risk att grundskolan påverkas av 
bristande styrning/ledning vid särskilda 
händelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

7 Risk att politiska beslut begränsar 
rektors lagstadgade handlingsmandat 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Personalomsättnin
g och rekrytering 

8 Risk för hög personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

9 Risk för brist på behöriga och 
kompetenta lärare 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

10 Risk för brist på tillgång av kvalificerade 
rektorer/enhetschefer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Arbetsmiljö 11 Risk att rektorer inte klarar av sitt 
uppdrag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

12 Risk för tystnadskultur i organisationen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

13 Risk att lönebilden skapar 
arbetsmiljöproblem för lärare 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

14 Risk att hög arbetsbelastning får en 
negativ påverkan på lärarens 
möjligheter att utföra sitt uppdrag. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Leverantörsfakturo
r 

15 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

16 Risk för förskingring när 
attestreglementet inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Representation 17 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning ej följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Upphandling 18 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

19 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kundfakturor 20 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Lokalsituationen 21 Risk att de skollokaler vi har idag inte 
räcker till för att möta vårdnadshavares 
önskan utifrån skolvalet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

22 Risk att ökade lokalkostnader tränger 
undan resurser som hade behövt gå till 
undervisning 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

23 Risk för förseningar av renoveringar och 
nybyggnation av skolor kopplat till 
brister i samverkansprocessen med 
olika nämnder 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

24 Risk för leverans förseningar i material, 
verktyg, byggande 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Fysisk skolmiljö 25 Risk att den fysiska skolmiljön inklusive 
utomhusmiljön är bristfällig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Elevhälsa 26 Risk för att skolan bidrar till ökad 
psykisk ohälsa bland elever 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

27 Risk för ökad oro bland elever utifrån 
händelser i omvärlden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

28 Risk för att mobbing och annan 
kränkande behandling inte upptäcks 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Särskilt stöd 29 Risk för att skolan inte ger elever i 
behov av särskilt stöd förutsättningarna 
att nå kunskapskraven samt att stöd inte 
sätts in i rätt tid 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Integration 30 Risk för en ökad segregation 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Bilden av skolan 31 Risk för att elever och personal upplever 
en negativ bild av skolan 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 



Grundskolenämnden, Riskanalys 2023 14(14) 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Studiero 32 Risk för dålig studiero 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Säkerhet 33 Risk för våld i skolorna 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Fritidshem 34 Risk för att skolenheterna inte kan 
genomföra en tillräckligt god 
fritidshemsverksamhet 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Undervisning 35 Pandemirisk 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

36 Risk att eleverna inte når 
kommunfullmäktiges kunskapsmål. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Pedagogiska 
uppdraget 

37 Risk för att överadministration tar fokus 
från det pedagogiska uppdraget. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Likvärdighet 38 Risk att likvärdigheten i skolan 
försämras och att det kompensatoriska 
uppdraget blir svårare att uppfylla 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Kost 39 Risk att elever inte äter tillräckligt av 
skolmaten för att orka med skoldagen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

40 Risk för att matförsörjning inte fungerar 
på grund av störningar i omvärlden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Intern kontrollplan år 2023 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 
för år 2023, och att skicka den till kommunstyrelsen och stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar 
kommunens organisation, processer, rutiner och system och syftar bland annat 
till att:  

• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs  

• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut  

• minimera risker, säkra system och rutiner  

• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster  

• säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört workshop under våren för 
att identifiera och värdera nämndens risker. Riskanalys har antagits av 
nämnden. För de risker som är aktuella att följa upp har representanter från 
förvaltningen tagit fram kontrollmoment och kontrollmetoder som presenteras 
i intern kontrollplan för 2023. 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Redovisningen ska också 
lämnas till stadsrevisionen som varje år granskar nämndens interna 
kontrollarbete. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse: Intern kontrollplan år 2023 

2. Intern kontrollplan 2023  

3. Riskanalys 2023  
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1 Inledning 

Nämnden har genomfört en riskanalys inför år 2023 och här nedan finns en genomgång av kontrollplanen med de kontrollmoment som ska göras. Risker 
som erhållit riskbedömning 9 eller högre har beaktats och om de inte omhändertas i någon annan process finns de med i kontrollplanen. De risker vars 
konsekvens och sannolikhet bedömts med produkten 12 kommer följas upp och redovisas i tertialrapporterna under 2023. Uppföljningen av risker som 
bedömts som lägre än 12 redovisas i samband med årsredovisningen 2023. 

 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Arbetsmiljö Risk för ökad 
arbetsbelastning 
på grund av 
volymökningar, 
vilket kan leda till 
försämrad 
arbetsmiljö. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Kontrollera om det finns en korrelation mellan 
ärendebelastning och försämrad arbetsmiljö 
inom myndighetsutövningen. 

Att jämföra 
ärendebelastningen med 
det upplevda måendet i 
mätstickan i april och 
oktober månad. 

Varje år 

Bristande 
utvecklings-
arbete 

Risk att inte kunna 
utveckla 
verksamheten på 
grund av 
personalomsättnin
g, vilket kan leda 
till stagnerad 
verksamhet. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Att ta reda hur omfattningen av 
personalomsättningen påverkat 
utvecklingsarbetet på enheterna. 

Genom enkätundersökning 
till samtliga enhetschefer. 

Varje år 

Introduktion Risk att förlora 
socialsekreterare 
på grund av 
bristande 
introduktion och 

I verksamheterna sker en väl genomtänkt 
introduktion. Uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och omfattande 
introduktion utom i enstaka fall. Då 
verksamheten i dagsläget har ett antal 

Säkerställa att nyanställda fått en god 
introduktion inom myndighetsutövningen. 

Att tillsammans med 25 % 
eller max 10 av de 
nyanställda gå igenom 
checklistan för introduktion 
för att ta reda på om hen fått 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

mentorskap, vilket 
kan leda till 
personalbrist i 
verksamheten. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

vakanser och svårigheter att rekrytera, vilket 
innebär hög arbetsbelastning för 
personalgruppen, finns en risk för tidsbrist i 
samband med att introduktion ska genomföras. 
En god introduktion är avgörande för att ny 
personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete. 

alla delar samt undersöka 
om hen fått en utsedd 
person som ansvarat för 
grundintroduktionen. 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Lägre kvalitet Risk för att 
kvaliteten blir lägre 
på grund av låg 
bemanning/volymö
kningar/ej 
tillräckligt 
uppdaterad kring 
nya lagkrav, vilket 
kan leda till brister i 
rättssäkerheten/att 
brukare inte får 
stöd och hjälp 
utifrån sina behov. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Följa upp att utredningens längd följer 
lagstiftning/sker inom rimlig tid inom 
myndighetsutövningen. 

Genom att ta fram och 
analysera statistik gällande 
utredningstider från 
verksamhetssystemet Viva. 

Varje år 

Följa upp antalet inledda utredningar i 
förhållande till antal anmälningar inom barn och 
unga-området. 

Genom att ta fram och 
analysera statistik från 
verksamhetssystemet Viva. 

Varje år 

Följa upp den tid det tar från beslut till 
verkställighet inom intern öppenvård barn och 
unga. 

Genom att ta fram och 
analysera statistik från 
verksamhetssystemet Viva. 

Varje år 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och 
behålla familjehem 
på grund av 
bristande 
samhällsengagem
ang hos 
medborgarna/förän
drade 
samhällsstrukturer, 
vilket kan leda till 

 Uppföljning av antal interna familjehem. Att ta fram statistik gällande 
antal familjehem från 
verksamhetssystemet Viva. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

att insatsen 
familjehem inte 
kan verkställas 
eller att 
kostnaderna ökar 
för att det inte finns 
interna familjehem 
att tillgå. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Utredning av 
barnets nätverk 

Risk att inte utreda 
nätverket i 
tillräcklig grad 
innan en placering 
på grund av hög 
arbetsbelastning/br
istande kompetens 
hos handläggarna, 
vilket kan leda till 
externa placeringar 
och kanske fler 
sammanbrott/ompl
aceringar. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Följa upp om och hur nätverket har inventerats 
och motiverats inför en placering. 

Intervju av utredande 
socialsekreterare i 7 
ärenden där placeringar 
skett inom nätverket och 7 
placeringar som skett 
utanför nätverket. 

Varje år 

Barnrätts-
perspektivet 

Risk att inte ta 
tillvara barnets rätt 
på grund av att det 
saknas 
arbetsmetoder att 
kontrollera 
barnperspektivet, 
vilket kan leda till 
att barn drabbas. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att barnperspektivet inte omhändertas i 
andra processer än i barn- och unga-ärenden. 

Följa upp om barnrättsperspektivet finns 
uttryckt och har beaktats i utredning och analys 
avseende vuxna med missbruksproblematik. 

Att granska 10 utredningar 
avseende vuxna med 
missbruksproblematik och 
som utifrån 
befolkningsregistret har 
barn. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Samverkan 
internt i Borås 
stad 

Risk att den 
interna samverkan 
i Borås inte 
fungerar på grund 
av bristande 
följsamhet till 
rutiner/okunskap, 
vilket kan leda till 
att klienten inte får 
den hjälp och stöd 
hen har rätt till. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Uppföljning av de fyra interna 
samverkansrutinerna mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, 
Gymnasieförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen. 

Intervjua 10 medarbetare 
om kunskapen och 
följsamheten till de fyra 
samverkansrutinerna. 

Varje år 

Samverkan 
externt med 
andra aktörer 

Risk att barn och 
ungdomar inte får 
rätt hjälp eller stöd 
på grund av brister 
i samverkan med 
externa aktörer, 
vilket kan leda till 
att klienten inte får 
den hjälp och stöd 
hen har rätt till. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

 Säkerställa att årets avvikelser utifrån 
Samordnad individuell plan (SIP) i samverkan 
kommun och Region omhändertagits enligt 
gällande rutin samt följa upp eventuella tvister 
kommun/Region. 

Att kontrollera om åtgärder 
genomförts och följts upp. 

Varje år 

Informations-
säkerhet 

Risk att 
informationssäkerh
eten brister i 
samband med 
arbete i det egna 
hemmet eller på 
annan plats på 
grund av osäkerhet 
kring gällande 
rutiner, vilket kan 
leda till att 
sekretess bryts. 
 

 Kontroll att medarbetare har gått Nano-learning 
samt GDPR-utbildningen och därmed har 
kunskap om informationssäkerhet. 

Att följa upp andelen 
anställda som genomfört 
Nano-learning respektive 
GDPR-utbildningen. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Riskbedömning 
2023 
9 

 



 

R iskMnMlys 2023 

Hndivid- ocO fMmiljeomsorgsnämnden 
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1 Hnledning 

Nämnden börjMde sin verksMmOeP jMnuMri 2017 ocO OMr vMriP i drifP cMB D 1/2 årB RiskbildernM förändrMs över Pid ocO deP är nu PydligMre vMd som inPe kMn 

bePrMkPMs som PydligM risker ocO vMd som däremoP är cenPrMlM riskerB RekryPering Mv socionomer ocO bePeendevePMre flukPuerMr över Pid ocO är vikPig för 

MPP kunnM bedrivM en god verksMmOeP med kvMliPePB AndrM risker är relMPivP konsPMnPM över Pid ocO OMr även PydligM kopplingMr Pill OelM 

sMmOällsuPvecklingen såsom möjligOePen MPP rekryPerM fMmiljeOem ocO konPMkPfMmiljerB DeP finns skäl MPP görM översyner ocO vid beOov PM borP inMkPuellM 

risker ocO på förM risker som frMmsPår som sPörre ocO påPMgligMreB 

 

Nämnden OMnPerMr ocO följer risker i olikM sMmmMnOMng som i deP sysPemMPiskM MrbePsmiljöMrbePeP ocO kvMliPePsMrbePeP, uppföljning Mv privMPM uPförMre, 

inom rMmen för budgePprocessen ocO löneöversynenB På  olikM säPP MvrMpporPerMs dessM Pill nämndenB H nämndens riskMnMlys lyfPs frMm cenPrMlM ocO 

övergripMnde risker som nämnden Mvser MPP följM under deP kommMnde årePB 

2 R egler för HnPern konProll 

Hndivid- ocO fMmiljeomsorgsnämndens regler ocO Mnvisning för inPern konProll OMr reviderMPsB ReglernM föreslås MnPMs i sMmbMnd med förslMg Pill besluP om 

riskMnMlys vid juni månMds nämndsMmmMnPrädeB ReglernM bifogMs som bilMgM Pill nämndskrivelsenB 

3 Beskrivning Mv MrbePeP med MPP PM frMm riskMnMlysen 

Å rePs riskMnMlys OMr genomförPs på  följMnde säPP: 

1B HnformMPion om process för riskMnMlys, PidigMre riskMnMlys ocO uppföljning Mv inPern konProllplMn förmedlMdes Pill nämndens ledMmöPer ocO 

ersäPPMreB H sMmbMnd med informMPionen genomfördes en RorksOop där risker dokumenPerMdes uPifrån de olikM riskkMPegoriernM; sPyrning ocO 

ledning, personMl, ekonomi ocO egen verksMmOePB DePPM gjordes i pMrPiöverskridMnde grupperB 

2B RiskernM sMmmMnsPälldes ocO förmedlMdes Pill sMmPligM nämndsledMmöPer ocO ersäPPMreB  

3B V id respekPive poliPiskM gruppmöPe ocO i förvMlPningsledningsmöPe värderMdes riskernM uPifrån konsekvens ocO sMnnolikOeP, vilkM sMmmMnsPälldesB  

4B SMmmMnsPällningen presenPerMdes vid nämndsmöPe i mMjB DiMlog fördes, vilkeP resulPerMde i en gemensMm riskvärderingB  
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4 S Pyrning ocO ledning 

VerksMmOeP / 

Process 

R iskbild 

R iskbed

ömning 

2023 

Till 

plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 DirekP å Pgärd 

HMnPering Mv 

MllmännM OMndlingMr 

R isk för MPP MllmännM OMndlingMr inPe omOänderPMs på  

korrekP säPP i verksMmOePen på  grund Mv brisPMnde 

kunskMp, vilkeP kMn ledM Pill brisPMnde räPPssäkerOePB 

 

6 Nej   

Avvikelser/Iex S MrMO R isk MPP Mvvikelser/Iex S MrMO/Iex MMriM inPe OMnPerMs 

på  korrekP säPP på  grund Mv brisPMnde kunskMp, vilkeP 

kMn ledM Pill MPP MvvikMnde Oändelser som kunde 

undvikiPs sker på  nyPP ocO MPP sPändigM förbäPPringMr i 

verksMmOePen inPe skerB 

Beskrivning 

Avvikelseprocessen implemenPerMdes under 2021B H 

den ingå r även delprocesser gällMnde Iex S MrMO ocO 

Iex MMriMB R isken är MPP kännedom om ocO/eller 

följsMmOeP Pill insPrukPioner ocO ruPiner är brisPfälligM ocO 

MPP Mvvikelser, Iex S MrMO ocO Iex MMriM inPe OMnPerMs 

på  korrekP säPPB 

8 Nej   

UPskoPPsprocessen R isk MPP deP blir exPrM uPskoPPsmöPen på  grund Mv MPP 

PidsinPervMlleP mellMn möPen är (för) lå ngP, vilkeP kMn 

innebärM för liPeP Pid för inläsning ocO kMn därmed ledM 

Pill felMkPigP besluPB 

Beskrivning 

H perioder OMr deP vMriP flerM uPskoPPsmöPen som 

beOövPs säPPMs in mellMn ordinMrie möPenB 

2 Nej   

S ekrePessbroPP R isk MPP sekrePessen bryPs på  grund Mv MPP mMn inPe 

följer ruPinernM, vilkeP kMn ledM Pill MPP den personligM 

inPegriPePen blir kränkPB 

 

8 Nej   

S ociMlP Oå llbMrP Borå s R isk MPP MrbePeP med sociMlP Oå llbMrP Borå s inPe 

inPegrerMs i/OMnPerMs Mv nämnden/verksMmOePen på  

räPP säPPB 

 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

budgePprocessen sMmP följs upp i 

budgePuppföljningenB  
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D PersonMl 

VerksMmOeP / 

Process 

R iskbild 

R iskbed

ömning 

2023 

Till 

plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 DirekP å Pgärd 

BisysslM R isk MPP medMrbePMre inPe OMr kännedom om 

rMpporPeringsskyldigOePen gällMnde bisysslorB 

Beskrivning 

R isk för MPP medMrbePMre OMr bisysslor som skMdMr 

verksMmOeP ocO/eller förProendeP för verksMmOePenB 

6 Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

deP sysPemMPiskM MrbePsmiljöMrbePeP 

(S AM) ocO följs upp därB 

 

HoP - ocO vå ld R isk för OoP ocO vå ld inom deP sociMlM MrbePeP på  grund 

Mv brisPMnde bemöPMnde/negMPivM besluP för den 

enskildeB 

8 Nej   

ArbePsmiljö R isk för ökMd MrbePsbelMsPning på  grund Mv 

volymökningMr, vilkeP kMn ledM Pill försämrMd 

MrbePsmiljöB 

E J M   

BrisPMnde 

uPvecklingsMrbePe 

R isk MPP inPe kunnM uPvecklM verksMmOePen på  grund Mv 

personMlomsäPPning, vilkeP kMn ledM Pill sPMgnerMd 

verksMmOePB 

 

E J M   

Iöneöversyn R isk för svå rigOePer MPP rekryPerM/MPP medMrbePMre sluPMr 

på  grund Mv ej konkurrenskrMfPigM löner vilkeP kMn ledM 

Pill personMlbrisPB 

 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

uppföljning Mv 

kompePensförsörjningsplMnen sMmP 

inom den å rligM löneöversynenB  

 

HnProdukPion R isk MPP förlorM sociMlsekrePerMre på  grund Mv brisPMnde 

inProdukPion ocO menPorskMp, vilkeP kMn ledM Pill 

personMlbrisP i verksMmOePenB 

Beskrivning 

H verksMmOePernM sker en väl genomPänkP inProdukPionB 

Uppföljning Mv PidigMre inPernM konProllplMner visMr på  

god ocO omfMPPMnde inProdukPion uPom i ensPMkM fMllB 

Då  verksMmOePen i dMgslägeP OMr ePP MnPMl vMkMnser 

ocO svå rigOePer MPP rekryPerM, vilkeP innebär Oög 

MrbePsbelMsPning för personMlgruppen, finns en risk för 

PidsbrisP i sMmbMnd med MPP inProdukPion skM 

genomförMsB E n god inProdukPion är MvgörMnde för MPP 

ny personMl skMll uppnå  god kvMliPeP i siPP MrbePeB 

E J M   

MyndigOePsprocessen R isk MPP sPödeP i uPredningsMrbePeP minskMr på  grund Mv 

MrbePe på  disPMns, vilkeP kMn ledM Pill lägre kvMliPePB 

3 Nej   
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6 E konomi 

VerksMmOeP / 

Process 

R iskbild 

R iskbed

ömning 

2023 

Till 

plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 DirekP å Pgärd 

UppOMndling Mv 

vå rdgivMre 

R isk MPP uppOMndlM/direkPuppOMndlM en vå rdgivMre som 

är på  obesPå nd eller OMr MndrM brisPer på  grund Mv MPP 

deP inPe finns ruPiner MPP konProllerM kvMliPePen, vilkeP kMn 

ledM Pill brisPer i vå rdenB 

 

6 Nej   

R epresenPMPion R isk MPP underlMg inPe redovisMs i sMmbMnd med 

represenPMPion på  grund Mv MPP lå g kännedom om 

ruPinen, vilkeP kMn ledM Pill minskMP förProende frå n 

MllmänOePenB 

Beskrivning 

R isken är MPP represenPMPionsreglernM för Borå s sPMd 

ocO skMPPeverkePs regler inPe följsB 

 

4 Nej   

S PMPsbidrMg/ersäPPning

Mr 

R isk MPP verksMmOeP sPMrPMs uPMn lå ngsikPig finMnsiering 

på  grund Mv MPP sPMPsbidrMg finns ocO OMr beviljMPs för 

MmbiPionsOöjningMr, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

verksMmOePen eller MnnMn verksMmOeP beOöver 

MvvecklMs när sPMPsbidrMgeP försvinnerB 

 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

budgePprocessenB  

 

KosPnMdsökningMr R isk för krMfPigP underskoPP i budgePen på  grund Mv 

ökMde kosPnMder/osäker omvärldB 

 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

budgePprocessenB  

 

NyM uppdrMg R isk MPP nämnden få r nyM uppdrMg på  grund Mv kriser, 

vilkeP  kMn ledM Pill MPP ordinMrie verksMmOeP på verkMs 

negMPivPB 

 

6 Nej   

UnderfinMnsierMd 

verksMmOeP 

R isk för lå g MmbiPionsnivå /sPrikP förOå llningssäPP Pill 

insMPser på  grund Mv underfinMnsierMd verksMmOeP, 

vilkeP leder Pill MPP invå nMrnM inPe få r den Ojälp ocO deP 

sPöd som de OMr räPP PillB 

 

8 Nej   
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7 E gen verksMmOeP 

VerksMmOeP / 

Process 

R iskbild 

R iskbed

ömning 

2023 

Till 

plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 DirekP å Pgärd 

Iägre kvMliPeP R isk för MPP kvMliPePen blir lägre på  grund Mv lå g 

bemMnning/volymökningMr/ej PillräckligP uppdMPerMd 

kring nyM lMgkrMv, vilkeP kMn ledM Pill brisPer i 

räPPssäkerOePen/MPP brukMre inPe få r sPöd ocO Ojälp 

uPifrå n sinM beOovB 

 

E J M   

BoU möPeP med 

bMrneP 

R isk MPP OMndläggMren inPe PräffMr bMrneP i uPredningen 

ocO i uppföljningMr Mv insMPser på  grund Mv brisPMnde 

ruPiner/Oög MrbePsbelMsPning, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

bMrneP inPe blir delMkPigP/MPP fel besluP fMPPMsB 

 

8 Nej   

Vuxen 

DelMkPigOeP/medskMpM

nde 

R isk MPP klienPer inPe är medskMpMnde ocO delMkPigM i 

uPformMndeP Mv insMPser på  grund Mv MPP de inPe giviPs 

möjligOePen Pill delMkPigOeP, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

förProendeP för sociMlPjänsPen skMdMs/fel besluP 

fMPPMs/posiPiv effekP Mv insMPs uPeblirB 

 

E Nej R isken följs upp inom rMmen för deP 

sysPemMPiskM kvMliPePsMrbePeP enligP 

S OS FS  2011:EB 

 

MedskMpMnde/delMkPi

gOeP BoU 

R isk för MPP bMrnen, ungdomMrnM/vå rdnMdsOMvMrnM inPe 

är delMkPigM/medskMpMnde i uPredning ocO eller 

genomförMndeB på  grund Mv MPP de inPe giviPs 

möjligOePen Pill delMkPigOeP, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

förProendeP för sociMlPjänsPen skMdMs/fel besluP 

fMPPMs/posiPiv effekP Mv insMPs uPeblirB 

 

6 Nej R isken följs upp inom rMmen för deP 

sysPemMPiskM kvMliPePsMrbePeP enligP 

S OS FS  2011:EB 

 

R ekryPering 

FMmiljeOem 

R isk MPP inPe kunnM rekryPerM ocO beOå llM fMmiljeOem på  

grund Mv brisPMnde sMmOällsengMgemMng Oos 

medborgMrnM/förändrMde sMmOällssPrukPurer, vilkeP kMn 

ledM Pill MPP insMPsen fMmiljeOem inPe kMn verksPällMs 

eller MPP kosPnMdernM ökMr för MPP deP inPe finns inPernM 

fMmiljeOem MPP Pillgå B 

 

E J M   

R ekryPering 

konPMkPfMmiljer/konPMkP

personer 

R isk MPP fMmiljer/individer inPe få r sPöd på  grund Mv 

svå rigOeP MPP rekryPerM konPMkPfMmilj/konPMkPperson, 

vilkeP kMn ledM Pill ökMP lidMnde ocO på  sikP kMnske mer 

ingripMnde å PgärderB 

 

E Nej R isken följs upp inom rMmen för 

rMpporPering Mv ej verksPälldM besluPB  

 



Hndivid- ocO fMmiljeomsorgsnämnden, R iskMnMlys 2023 7(12) 

UPredning Mv bMrnePs 

näPverk 

R isk MPP inPe uPredM näPverkeP i Pillräcklig grMd innMn en 

plMcering på  grund Mv Oög MrbePsbelMsPning/brisPMnde 

kompePens Oos OMndläggMrnM, vilkeP kMn ledM Pill 

exPernM plMceringMr ocO kMnske fler 

sMmmMnbroPP/omplMceringMrB 

 

E J M   

BMrnräPPsperspekPiveP R isk MPP inPe PM PillvMrM bMrnePs räPP på  grund Mv MPP deP 

sMknMs MrbePsmePoder MPP konProllerM bMrnperspekPiveP, 

vilkeP kMn ledM Pill MPP bMrn drMbbMsB 

 

Beskrivning 

R isk MPP bMrnperspekPiveP inPe omOänderPMs i MndrM 

processer än i bMrn- ocO ungM-ärendenB 

 

E J M   

S MmverkMn inPernP i 

Borå s sPMd 

R isk MPP den inPernM sMmverkMn i Borå s inPe fungerMr 

på  grund Mv brisPMnde följsMmOeP Pill ruPiner/okunskMp, 

vilkeP kMn ledM Pill MPP klienPen inPe få r den Ojälp ocO 

sPöd Oen OMr räPP PillB 

 

E J M   

S MmverkMn exPernP 

med MndrM MkPörer 

R isk MPP bMrn ocO ungdomMr inPe få r räPP Ojälp eller sPöd 

på  grund Mv brisPer i sMmverkMn med exPernM MkPörer, 

vilkeP kMn ledM Pill MPP klienPen inPe få r den Ojälp ocO 

sPöd Oen OMr räPP PillB 

 

E J M   

HnformMPionssäkerOeP R isk MPP informMPionssäkerOePen brisPer i sMmbMnd med 

MrbePe i deP egnM OemmeP eller på  MnnMn plMPs på  

grund Mv osäkerOeP kring gällMnde ruPiner, vilkeP kMn 

ledM Pill MPP sekrePess bryPsB 

 

E J M   

S kMdegörelse R isk för skMdegörelse i MnsluPning Pill verksMmOePens 

lokMlerB 

 

 

 

 

 

 

6 Nej   
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8 R iskmMPris 

K
o

n
s

e
k

v
e

n
s

 

4 

4

 

8 

 

12

 

16 

 

3 

3 

 

6 

 

E 

 

12 

 

2 

2 

 

4 

 

6

 

8 

 

1 

1

 

2

 

3

 

4 

 

  
1 2 3 4 

  

S MnnolikOeP 

 

DirekP å Pgärd krävs (13-16) 

Å Pgärd krävs (E-12) 

Hå ll under uppsikP (4-8) 

R isken MccepPerMs (1-3) 

 

 

 
K onsekvens S MnnolikOeP 

4 AllvMrlig (är så  sPor MPP fel OelP 

enkelP inPe få r inPräffM) 

S Mnnolik (deP är myckeP ProligP 

MPP fel skM uppsPå ) 

3 KännbMr (uppfMPPMs som 

besvärMnde för inPressenPer 

ocO kommunen) 

Möjlig (deP finns en möjlig risk 

för MPP fel skM uppsPå ) 

2 Iindrig (uppfMPPMs som liPen 

Mv så väl inPressenPer ocO 

kommunen) 

Mindre sMnnolik (risken är 

myckeP liPen för MPP fel skM 

uppsPå ) 

1 FörsumbMr (är obePydlig för 

de olikM inPressenPernM ocO 

kommunen) 

OsMnnolik (risken är prMkPiskP 

PMgeP obefinPlig för MPP fel skM 

uppsPå ) 
 

 

Å Pgärd krävs (E-12) Hå ll under uppsikP (4-8) R isken MccepPerMs (1-3) ToPMlP: 30 

 

  

28 20 1E 10 7 

2D 2E 27 E 3 2 1 

30 26 24 23 

22 21 17 16 1D 14 

13 12 11 8 6 D 

18 4 

2 12 16 
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VerksMmOeP / 

Process 

R isknum

mer R iskbild 

K onsekvens 

2023 

S MnnolikOeP 

2023 

 R iskbed

ömning 

2023 

Till plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 

BisysslM 1 R isk MPP medMrbePMre inPe OMr kännedom 

om rMpporPeringsskyldigOePen gällMnde 

bisysslorB 

3BKännbMr 2BMindre 

sMnnolik 

 
6 Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

deP sysPemMPiskM MrbePsmiljöMrbePeP 

(S AM) ocO följs upp därB 

HMnPering Mv 

MllmännM 

OMndlingMr 

2 R isk för MPP MllmännM OMndlingMr inPe 

omOänderPMs på  korrekP säPP i 

verksMmOePen på  grund Mv brisPMnde 

kunskMp, vilkeP kMn ledM Pill brisPMnde 

räPPssäkerOePB 

3BKännbMr 2BMindre 

sMnnolik 

 
6 Nej  

UppOMndling Mv 

vå rdgivMre 

3 R isk MPP uppOMndlM/direkPuppOMndlM en 

vå rdgivMre som är på  obesPå nd eller OMr 

MndrM brisPer på  grund Mv MPP deP inPe 

finns ruPiner MPP konProllerM kvMliPePen, 

vilkeP kMn ledM Pill brisPer i vå rdenB 

3BKännbMr 2BMindre 

sMnnolik 

 
6 Nej  

R epresenPMPion 4 R isk MPP underlMg inPe redovisMs i 

sMmbMnd med represenPMPion på  grund 

Mv MPP lå g kännedom om ruPinen, vilkeP 

kMn ledM Pill minskMP förProende frå n 

MllmänOePenB 

2BIindrig 2BMindre 

sMnnolik 

 
4 Nej  

S PMPsbidrMg/ersäPPn

ingMr 

D R isk MPP verksMmOeP sPMrPMs uPMn 

lå ngsikPig finMnsiering på  grund Mv MPP 

sPMPsbidrMg finns ocO OMr beviljMPs för 

MmbiPionsOöjningMr, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

verksMmOePen eller MnnMn verksMmOeP 

beOöver MvvecklMs när sPMPsbidrMgeP 

försvinnerB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

budgePprocessenB  

Iägre kvMliPeP 6 R isk för MPP kvMliPePen blir lägre på  grund 

Mv lå g bemMnning/volymökningMr/ej 

PillräckligP uppdMPerMd kring nyM lMgkrMv, 

vilkeP kMn ledM Pill brisPer i 

räPPssäkerOePen/MPP brukMre inPe få r sPöd 

ocO Ojälp uPifrå n sinM beOovB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

BoU möPeP med 

bMrneP 

7 R isk MPP OMndläggMren inPe PräffMr bMrneP 

i uPredningen ocO i uppföljningMr Mv 

insMPser på  grund Mv brisPMnde 

ruPiner/Oög MrbePsbelMsPning, vilkeP kMn 

4BAllvMrlig 2BMindre 

sMnnolik 

 
8 Nej  
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VerksMmOeP / 

Process 

R isknum

mer R iskbild 

K onsekvens 

2023 

S MnnolikOeP 

2023 

 R iskbed

ömning 

2023 

Till plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 

ledM Pill MPP bMrneP inPe blir delMkPigP/MPP fel 

besluP fMPPMsB 

Vuxen 

DelMkPigOeP/medsk

MpMnde 

8 R isk MPP klienPer inPe är medskMpMnde 

ocO delMkPigM i uPformMndeP Mv insMPser 

på  grund Mv MPP de inPe giviPs möjligOePen 

Pill delMkPigOeP, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

förProendeP för sociMlPjänsPen skMdMs/fel 

besluP fMPPMs/posiPiv effekP Mv insMPs 

uPeblirB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E Nej R isken följs upp inom rMmen för deP 

sysPemMPiskM kvMliPePsMrbePeP enligP 

S OS FS  2011:EB 

MedskMpMnde/del

MkPigOeP BoU 

E R isk för MPP bMrnen, 

ungdomMrnM/vå rdnMdsOMvMrnM inPe är 

delMkPigM/medskMpMnde i uPredning ocO 

eller genomförMndeB på  grund Mv MPP de 

inPe giviPs möjligOePen Pill delMkPigOeP, 

vilkeP kMn ledM Pill MPP förProendeP för 

sociMlPjänsPen skMdMs/fel besluP 

fMPPMs/posiPiv effekP Mv insMPs uPeblirB 

3BKännbMr 2BMindre 

sMnnolik 

 
6 Nej R isken följs upp inom rMmen för deP 

sysPemMPiskM kvMliPePsMrbePeP enligP 

S OS FS  2011:EB 

Avvikelser/Iex 

S MrMO 

10 R isk MPP Mvvikelser/Iex S MrMO/Iex MMriM 

inPe OMnPerMs på  korrekP säPP på  grund Mv 

brisPMnde kunskMp, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

MvvikMnde Oändelser som kunde 

undvikiPs sker på  nyPP ocO MPP sPändigM 

förbäPPringMr i verksMmOePen inPe skerB 

4BAllvMrlig 2BMindre 

sMnnolik 

 
8 Nej  

R ekryPering 

FMmiljeOem 

11 R isk MPP inPe kunnM rekryPerM ocO beOå llM 

fMmiljeOem på  grund Mv brisPMnde 

sMmOällsengMgemMng Oos 

medborgMrnM/förändrMde 

sMmOällssPrukPurer, vilkeP kMn ledM Pill MPP 

insMPsen fMmiljeOem inPe kMn verksPällMs 

eller MPP kosPnMdernM ökMr för MPP deP inPe 

finns inPernM fMmiljeOem MPP Pillgå B 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

R ekryPering 

konPMkPfMmiljer/kon

PMkPpersoner 

12 R isk MPP fMmiljer/individer inPe få r sPöd på  

grund Mv svå rigOeP MPP rekryPerM 

konPMkPfMmilj/konPMkPperson, vilkeP kMn 

ledM Pill ökMP lidMnde ocO på  sikP kMnske 

mer ingripMnde å PgärderB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E Nej R isken följs upp inom rMmen för 

rMpporPering Mv ej verksPälldM besluPB  

UPredning Mv 

bMrnePs näPverk 

13 R isk MPP inPe uPredM näPverkeP i Pillräcklig 

grMd innMn en plMcering på  grund Mv Oög 

MrbePsbelMsPning/brisPMnde kompePens 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  
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VerksMmOeP / 

Process 

R isknum

mer R iskbild 

K onsekvens 

2023 

S MnnolikOeP 

2023 

 R iskbed

ömning 

2023 

Till plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 

Oos OMndläggMrnM, vilkeP kMn ledM Pill 

exPernM plMceringMr ocO kMnske fler 

sMmmMnbroPP/omplMceringMrB 

BMrnräPPsperspekPi

veP 

14 R isk MPP inPe PM PillvMrM bMrnePs räPP på  

grund Mv MPP deP sMknMs MrbePsmePoder 

MPP konProllerM bMrnperspekPiveP, vilkeP 

kMn ledM Pill MPP bMrn drMbbMsB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

S MmverkMn inPernP 

i Borå s sPMd 

1D R isk MPP den inPernM sMmverkMn i Borå s 

inPe fungerMr på  grund Mv brisPMnde 

följsMmOeP Pill ruPiner/okunskMp, vilkeP 

kMn ledM Pill MPP klienPen inPe få r den Ojälp 

ocO sPöd Oen OMr räPP PillB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

S MmverkMn exPernP 

med MndrM MkPörer 

16 R isk MPP bMrn ocO ungdomMr inPe få r räPP 

Ojälp eller sPöd på  grund Mv brisPer i 

sMmverkMn med exPernM MkPörer, vilkeP 

kMn ledM Pill MPP klienPen inPe få r den Ojälp 

ocO sPöd Oen OMr räPP PillB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

HnformMPionssäker

OeP 

17 R isk MPP informMPionssäkerOePen brisPer i 

sMmbMnd med MrbePe i deP egnM 

OemmeP eller på  MnnMn plMPs på  grund 

Mv osäkerOeP kring gällMnde ruPiner, 

vilkeP kMn ledM Pill MPP sekrePess bryPsB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

UPskoPPsprocessen 18 R isk MPP deP blir exPrM uPskoPPsmöPen på  

grund Mv MPP PidsinPervMlleP mellMn möPen 

är (för) lå ngP, vilkeP kMn innebärM för liPeP 

Pid för inläsning ocO kMn därmed ledM Pill 

felMkPigP besluPB 

2BIindrig 1BOsMnnolik 
 

2 Nej  

S ekrePessbroPP 1E R isk MPP sekrePessen bryPs på  grund Mv 

MPP mMn inPe följer ruPinernM, vilkeP kMn 

ledM Pill MPP den personligM inPegriPePen 

blir kränkPB 

4BAllvMrlig 2BMindre 

sMnnolik 

 
8 Nej  

HoP - ocO vå ld 20 R isk för OoP ocO vå ld inom deP sociMlM 

MrbePeP på  grund Mv brisPMnde 

bemöPMnde/negMPivM besluP för den 

enskildeB 

4BAllvMrlig 2BMindre 

sMnnolik 

 
8 Nej  
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VerksMmOeP / 

Process 

R isknum

mer R iskbild 

K onsekvens 

2023 

S MnnolikOeP 

2023 

 R iskbed

ömning 

2023 

Till plMn 

2023 

K ommenPMr 2023 

ArbePsmiljö 21 R isk för ökMd MrbePsbelMsPning på  grund 

Mv volymökningMr, vilkeP kMn ledM Pill 

försämrMd MrbePsmiljöB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

BrisPMnde 

uPvecklingsMrbePe 

22 R isk MPP inPe kunnM uPvecklM 

verksMmOePen på  grund Mv 

personMlomsäPPning, vilkeP kMn ledM Pill 

sPMgnerMd verksMmOePB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

Iöneöversyn 23 R isk för svå rigOePer MPP rekryPerM/MPP 

medMrbePMre sluPMr på  grund Mv ej 

konkurrenskrMfPigM löner vilkeP kMn ledM 

Pill personMlbrisPB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

uppföljning Mv 

kompePensförsörjningsplMnen sMmP 

inom den å rligM löneöversynenB  

HnProdukPion 24 R isk MPP förlorM sociMlsekrePerMre på  

grund Mv brisPMnde inProdukPion ocO 

menPorskMp, vilkeP kMn ledM Pill 

personMlbrisP i verksMmOePenB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E J M  

MyndigOePsproces

sen 

2D R isk MPP sPödeP i uPredningsMrbePeP 

minskMr på  grund Mv MrbePe på  disPMns, 

vilkeP kMn ledM Pill lägre kvMliPePB 

3BKännbMr 1BOsMnnolik 
 

3 Nej  

KosPnMdsökningMr 26 R isk för krMfPigP underskoPP i budgePen på  

grund Mv ökMde kosPnMder/osäker 

omvärldB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

budgePprocessenB  

NyM uppdrMg 27 R isk MPP nämnden få r nyM uppdrMg på  

grund Mv kriser, vilkeP  kMn ledM Pill MPP 

ordinMrie verksMmOeP på verkMs negMPivPB 

3BKännbMr 2BMindre 

sMnnolik 

 
6 Nej  

UnderfinMnsierMd 

verksMmOeP 

28 R isk för lå g MmbiPionsnivå /sPrikP 

förOå llningssäPP Pill insMPser på  grund Mv 

underfinMnsierMd verksMmOeP, vilkeP 

leder Pill MPP invå nMrnM inPe få r den Ojälp 

ocO deP sPöd som de OMr räPP PillB 

4BAllvMrlig 2BMindre 

sMnnolik 

 
8 Nej  

S kMdegörelse 2E R isk för skMdegörelse i MnsluPning Pill 

verksMmOePens lokMlerB 

3BKännbMr 2BMindre 

sMnnolik 

 
6 Nej  

S ociMlP Oå llbMrP 

Borå s 

30 R isk MPP MrbePeP med sociMlP Oå llbMrP 

Borå s inPe inPegrerMs i/OMnPerMs Mv 

nämnden/verksMmOePen på  räPP säPPB 

3BKännbMr 3BMöjlig 
 

E Nej R isken omOänderPMs inom rMmen för 

budgePprocessen sMmP följs upp i 

budgePuppföljningenB  
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§ 353 Dnr KS 2022-005661.2.3.2 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2023 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med riskanalysen för Kommunstyrelsens verksamheter har utvecklats 
genom försök till större fokus på att identifiera verksamhetsrisker. 
Riskinventeringen har genomförts i flera steg tillsammans med 
Stadsledningskansliets avdelningschefer, dels genom enskilda möten men också 
vid två ledningsgruppsmöten under våren. 
 
Med anledning av Revisionskontorets rapport avseende 2020 har särskild 
uppmärksamhet ägnats åt följande områden; avtalstrohet, informationssäkerhet 
och ärendeberedning. 

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2023 för Kommunstyrelsen 
2. Riskanalys intern kontrollplan 2023 för Kommunstyrelsen 
3. Regler och anvisningar för intern kontroll Kommunstyrelsen 



 

 
Intern kontrollplan 2023 

Kommunstyrelsen 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Uppsikt Risk att handlingar 
från nämnder och 
bolag inte når KS 
inom rimlig tid, 
vilket kan leda till 
att uppsiktsplikten 
inte upprätthålls. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att handlingar från nämnder och bolag inte 
når KS inom rimlig tid, vilket kan leda till att 
uppsiktsplikten inte upprätthålls 

Kontrollera att protokoll från nämnder och bolag 
kommer till KS i rimlig tid efter det att mötet 
hållits 

Stickprov på 20 st 
nämndsprotokoll och 20 st 
bolagsprotokoll 

Varje år 

Risk för 
informationsläckag
e av 
sekretessbelagda 
uppgifter 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk för informationsläckage av 
sekretessbelagda uppgifter 

Kontrollera att berörda inom KS har kunskap 
om informationssäkerhet 

Kontrollera att alla politiker 
och anställda har genomgått 
utbildning under året 

Varje år 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk att inte kunna 
rekrytera bristyrken 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a 
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA 

Kontrollera andel tillsatta tjänster i förhållande 
till antal rekryteringstillfällen av bristyrken 
definierade av Personal och förhandling 

Kontrollera andel tillsatta 
tjänster av antal 
rekryteringstillfällen av 
IT/Systemvetare, Ingenjörer, 
Arkitekter, Lantmätare och 
Fysiska planerare 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Upphandling Risk att leverantör 
är godkänd under 
upphandlingstiden, 
men får ändrade 
förutsättningar 
under avtalstid 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att leverantör är godkänd under 
upphandlingstiden, men får ändrade 
förutsättningar under avtalstid. Konsekvensen 
är att det vi köper under avtalstid kan vara från 
en oseriös leverantör eller en som bedriver 
brottslig verksamhet. Detta kan leda till medial 
uppmärksamhet och processen för att bli av 
med leverantören kan var lång 

Kontrollera att inte förutsättningarna ändrat sig 
så att en från början godkänd leverantör 
underavtalstiden uppträder oseriöst eller ägnar 
sig åt brottslig verksamhet 

Avtalsförvaltare utför 
löpande kontroller på 
avtalsleverantörer 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Ärendeberednin
g 

Risk att beslut inte 
kan tas p g a att 
beslutsunderlag 
hänvisar till bilagor 
som saknas i 
ärendet, vilket kan 
leda till att viktig 
verksamhet 
försenas. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att beslut inte kan tas p g a att 
beslutsunderlag hänvisar till bilagor som 
saknas i ärendet, vilket kan leda till att viktig 
verksamhet försenas. 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt Stickprov 20 st KS-beslut Varje år 

Risk att 
beslutsunderlag 
saknar 
konsekvensanalys 
vilket gör det svårt 
för KS att följa upp 
och värdera risker i 
fattade beslut 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att beslutsunderlag saknar 
konsekvensanalys, vilket gör det svårt för KS 
att följa upp och värdera risker i fattade beslut 

Kontrollera att beslutsunderlag innehåller 
information om konsekvenser både för 
kommunen och andra parter 

Stickprov 20 st KS-beslut Varje år 
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Verksamhet / 
Process  Riskbild  Beskrivning  Kontrollmoment  Kontrollmetod  Kontroll

frekvens  

Risk att bristande 
kommunikation 
och rutiner i 
beredningen av 
ärenden leder till at 
personuppgifter blir 
offentliga 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att bristande kommunikation och rutiner i 
beredningen av ärenden leder till att 
personuppgifter blir offentliga vilket kan leda till 
att medborgares integritet kränks 

Kontrollera att ärenden inte innehåller 
personuppgifter innan publicering 

Administrativa enheten 
kontrollerar samtliga 
ärenden innan publicering 

Varje år 

 



Regler och anvisningar för intern kontroll – Kommunstyrelsen 

 

B akgrund 

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

- att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

- att de regler och riktlinjer som finns efterföljs 

B orås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll. A v dessa framgår att nämnderna och 

bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 

och att varje nämnd ska ha en organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar 

för denna. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. V arje år ska 

Kommunstyrelsen för egen del anta en plan för den interna kontrollen baserad på en riskanalys. 

Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen del utförs 

och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Kommunchef 

Kommunchefen ska se till att en riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på 

intern kontrollplan tas fram. Kommunchefen ansvarar också för att det finns konkreta regler och 

anvisningar för en god intern kontroll. 

Kommunchefen ska årligen rapportera till Kommunstyrelsen hur arbetet med den interna kontrollen 

för nämndens egen del genomförts och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den 

interna kontrollen är tillräcklig.  

 

Finanschef 

Finanschefen ska driva Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för egen del genom att 

samordna processerna för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av internkontrollplan samt 

vara kontaktperson gentemot stadsrevisionen och andra. 

 

A vdelningschef/Enhetschef 

A vdelningschefer och enhetschefer ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

effektivt. A vdelnings- och enhetschefer ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga 

interna kontrollplanen, inom respektive ansvarsområde, följs upp. 

 



M edarb etare 

M edarbetare ska ha kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med 

fokus på sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession.  

 

A rb etsgång 

Riskanalys 

Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex 

- med frågan ”V ilka rutiner eller processer får inte gå fel?” 

- genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) inträffar 

på grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).” 

Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående områden för att identifiera risker 

- Ekonomi 

- Styrning och ledning 

- P ersonal 

- Delegation och uppsikt 

- Egen verksamhet 

 

B edömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt 

nedanstående skala: 

Konsekvens  

1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 

4. A llvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma) 

Sannolikhet 

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig) 

2. M indre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 

3. M öjlig (det finns risk för att fel ska uppstå) 

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras.  

Riskanalysen bör genomföras i samband med vårens budgetarbete. 

 

Intern kontrollplan 

Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger till grund för den interna 

kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna 

kontrollplanen 

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  



Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för Kommunstyrelsens egen del beslutas 

om i anslutning till den egna budgeten. 

 

U ppföljning intern kontrollplan 

U ppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. V arje 

kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor: 

- V ad har vi gjort? 

- H ur många kontroller/granskningar har genomförts? 

- V ad kom vi fram till? 

- V ad behöver åtgärdas? 

U ppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna årsredovisningen. 

 

System 

A ll dokumentation sker i Stratsys, B orås stads verktyg för planering och uppföljning. 



 

 
Riskanalys 2023 

Kommunstyrelsen 
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1 Regler för Intern kontroll 

Kommunstyrelsen antog regler för den egna interna kontrollen 2020-03-16. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Under våren har riskinventering genomförts med stadsledningskansliets avdelningschefer både enskilt och i samband med ledningsgruppsmöten. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Delegation Risk att besluta tas av KS som skulle fattats av KF 
Beskrivning  
Risk att KS tar beslut som skulle fattas av KF p g a 
okunskap, vilket kan leda till överklagan och i längden 
ogiltigt beslut. 

4 Nej   

Risk att beslut inte kan tas p g a att beslutsunderlag 
hänvisar till bilagor som saknas i ärendet, vilket kan 
leda till att viktig verksamhet försenas. 
Beskrivning  
Risk att beslut inte kan tas p g a att beslutsunderlag 
hänvisar till bilagor som saknas i ärendet, vilket kan 
leda till att viktig verksamhet försenas. 

9 Ja   

Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan 
leda till "kreativa tolkningar" 
Beskrivning  
Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan 
leda till "kreativa tolkningar" av tjänstemän 

6 Nej   

Risk att fattade beslut inte genomförs enligt beslut eller 
intention 
Beskrivning  
Risk att fattade beslut inte genomförs enligt beslut eller 
intention 

6 Nej   

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för 
Beskrivning  
Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för 

6 Nej   



Kommunstyrelsen, Riskanalys 2023 3(12) 

Risk att beslutsunderlag saknar konsekvensanalys 
vilket gör det svårt för KS att följa upp och värdera 
risker i fattade beslut 
Beskrivning  
Risk att beslutsunderlag saknar konsekvensanalys, 
vilket gör det svårt för KS att följa upp och värdera 
risker i fattade beslut 

9 Ja   

Risk att bristande kommunikation och rutiner i 
beredningen av ärenden leder till at personuppgifter 
blir offentliga 
Beskrivning  
Risk att bristande kommunikation och rutiner i 
beredningen av ärenden leder till att personuppgifter 
blir offentliga vilket kan leda till att medborgares 
integritet kränks 

6    

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning  
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

4 Nej   

Organisation Risk för att Borås stads konton på sociala medier tas 
över av ohederlig aktör 
Beskrivning  
Risk för att Borås stads konton på sociala medier tas 
över av ohederlig aktör, vilket leder till en förtroende 
skada för staden. 

6 Nej   

Risk för att misstänkta personuppgiftsincidenter inte 
dokumenteras eller anmäls enligt lag 
Beskrivning  
Riska för att misstänkta personuppgiftsincidenter inte 
dokumenteras eller anmäls enligt lag p g a bristande 
kunskap eller rutiner vilket kan leda till försämrade 
möjligheter till förebyggande arbete. 

6 Nej   

Risk att brister i behörighetsadministrationen leder till 
att sekretessbelagda uppgifter blir offentliga 
Beskrivning  
Risk att brister i behörighetsadministrationen leder till 
att sekretssbelagda uppgifter blir offentliga vilket kan 
leda till att meborgares integritet kränks 

6 Nej   

Risk att medborgare inte kan göra sina val eller 
betalningar via stadens digitala tjänster p g a att 
tjänsten inte är tillgänglig 
Beskrivning  

6 Nej   
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Risk att medborgare inte kan göra sina val eller 
betalningar via stadens digitala tjänster  p g a tjänsten 
inte är tillgänglig vilket kan leda till att man missar t ex 
gymnasieplats 

Risk att markförsäljning sker till kriminell verksamhet 
Beskrivning  
Risk att markförsäljning sker till kriminell verksamhet 
för kontrollerna inte är tillräckliga 

6 Nej   

Risk för informationsläckage av sekretessbelagda 
uppgifter p g a medvetet sabotage eller intrång 
Beskrivning  
Risk för informationsläckage av sekretessbelagda 
uppgifter p g a medvetet sabotage eller intrång 

6 Nej   

Uppsikt Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft 
Beskrivning  
Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft 

4 Nej   

Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid större 
investeringar 
Beskrivning  
Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid avvikelser vid 
större investeringar 

6 Nej   

Risk att KS inte upptäcker och agerar på underskott i 
nämnder 
Beskrivning  
Risk att KS inte upptäcker och agerar på underskott i 
nämnder 

6 Nej   

Risk att handlingar från nämnder och bolag inte når KS 
inom rimlig tid, vilket kan leda till att uppsiktsplikten 
inte upprätthålls. 
Beskrivning  
Risk att handlingar från nämnder och bolag inte når KS 
inom rimlig tid, vilket kan leda till att uppsiktsplikten 
inte upprätthålls 

9 Ja   

Risk för informationsläckage av sekretessbelagda 
uppgifter 
Beskrivning  
Risk för informationsläckage av sekretessbelagda 
uppgifter 

9 Ja   

Risk att riktlinjer som avser KS verksamhetsområde 
inte följs p g a att de är okända i organisationen, vilket 
kan leda till att verksamheten inte bedrivs på ett 

6 Nej   
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optimalt och tillfredsställande sätt 
Beskrivning  
Risk att riktlinjer som avser KS verksamhet inte följs p 
g a att de är okända i organisationen, vilket kan leda till 
att verksamheten inte bedrivs på ett optimalt och 
tillfredsställande sätt. 

4 Personal 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning  
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

4 Nej   

Risk att inte kunna rekrytera bristyrken 
Beskrivning  
Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a 
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA 

9 Ja   

Bisyssla      

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning  
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Risk att objektsregistret inte är uppdaterat 
Beskrivning  
Risk att objektsregistret inte är uppdaterat vilket kan 
leda till att vi betalar fakturor för objekt som är 

6 Nej   
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avslutade, återlämnade mm 

Risk att attestordningens regler om fler än två 
attestanter vid stora belopp inte följs om attesträtt 
delegeras 
Beskrivning  
Risk att attestordningens regler om fler än två 
attestanter vid stora belopp inte följs om attesträtt 
delegeras 

3 Nej   

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning  
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning  
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

4 Nej   

Risk att leverantör är godkänd under 
upphandlingstiden, men får ändrade förutsättningar 
under avtalstid 
Beskrivning  
Risk att leverantör är godkänd under 
upphandlingstiden, men får ändrade förutsättningar 
under avtalstid. Konsekvensen är att det vi köper 
under avtalstid kan vara från en oseriös leverantör 
eller en som bedriver brottslig verksamhet. Detta kan 
leda till medial uppmärksamhet och processen för att 
bli av med leverantören kan var lång 

9 Ja   

Risk att verksamhet blir stämd för köp utan konkurrens 
Beskrivning  
Risk att verksamhet blir stämd för köp utan 
konkurrens, vilket kan leda till ökade kostnader, viten 
och dålig publicitet 

6 Nej   

Kontanthantering Risk för förmögenhetsbrott 
Beskrivning  
Risk för förmögenhetsbrott p g a bedrägerier t ex med 
falska mail 

6 Nej   
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Risk att reglerna avseende inköp med betalkort inte 
efterlevs 
Beskrivning  
Risk att reglerna avseende inköp med betalkort inte 
efterlevs, vilket kan leda till brott mot avtalstrohet och 
brott mot bokföringslagen 

4 Nej   

Risk för att det inte finns tillräckligt med medel på 
bankkontot p g a tillfälliga oförutsedda händelser 
Beskrivning  
Risk för att det inte finns tillräckligt med medel på 
bankkontot p g a  tillfälliga oförutsedda händelser, 
vilket kan leda till att vi inte kan genomföra betalningar 
såsom löner 

8 Nej   

Redovisning      

Leverantörsfakturor      

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process  Riskbild  

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023  Direkt åtgärd  

Verksamhetskontroller Risk att missa att söka statsbidrag p g a okunskap om 
vilka statsbidrag som finns att söka, vilket kan leda till 
viktig verksamhet inte genomförs 
Beskrivning  
Risk att missa att söka statsbidrag p g a okunskap om 
vilka statsbidrag som finns att söka, vilket kan leda till 
att viktig verksamhet inte genomförs 

6 Nej   

Risk att tappa kontrollen över boras.se 
Beskrivning  
Risk att tappa kontrollen över boras.se p g a kapning, 
kan leda till att felaktiga uppgifter sprids utan möjlighet 
att bemöta dessa eller att vi inte når ut med akut 
annan information 

6 Nej   

Risk för attentat/överfall t p g a otillräcklig kontroll  av 
besökare 
Beskrivning  
Risk att otillräcklig kontroll av besökare till öppet möte 
kan leda till attentat/överfall 

4 Nej   

Risk att projekt måste finansieras med egna medel p g 6 Nej   
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a att deadline för att söka statsbidrag missats, vilket 
kan leda till negativt ekonomiskt resultat för KS 
Beskrivning  
Risk att projekt måste finansieras med egna medel p g 
a deadline för att söka statsbidrag missats, vilket kan 
leda till negativt ekonomiskt resultat för KS 

7 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s

 

4 

4 
 

8 

 

12 
 

16 
 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet  
 

Direkt åtgärd krävs (13- 16) 
Åtgärd krävs (9- 12) 

Håll under uppsikt (4- 8) 
Risken accepteras (1- 3) 

 

 

 Konsekvens  Sannolikhet  

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

10 

3 

36 33 

32 30 29 28 27 26 

25 24 22 21 19 17 

16 15 8 4 2 1 35 34 18 14 12 6 

31 

23 20 13 11 9 5 7 
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Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 36 

 

Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

2 Risk att objektsregistret inte är 
uppdaterat 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

3 Risk att attestordningens regler om fler 
än två attestanter vid stora belopp inte 
följs om attesträtt delegeras 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Representation-
utbildning 

4 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 5 Risk att ramavtal inte följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

6 Risk att leverantör är godkänd under 
upphandlingstiden, men får ändrade 
förutsättningar under avtalstid 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

7 Risk att verksamhet blir stämd för köp 
utan konkurrens 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Kontanthantering 8 Risk för förmögenhetsbrott 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 Risk att reglerna avseende inköp med 
betalkort inte efterlevs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

10 Risk för att det inte finns tillräckligt med 
medel på bankkontot p g a tillfälliga 
oförutsedda händelser 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

11 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

12 Risk att inte kunna rekrytera bristyrken 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Delegation 13 Risk att besluta tas av KS som skulle 
fattats av KF 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

14 Risk att beslut inte kan tas p g a att 
beslutsunderlag hänvisar till bilagor som 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

1 29 6 
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

saknas i ärendet, vilket kan leda till att 
viktig verksamhet försenas. 

15 Risk att felaktiga och/eller otydliga 
delegeringar kan leda till "kreativa 
tolkningar" 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

16 Risk att fattade beslut inte genomförs 
enligt beslut eller intention 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

17 Risk att tjänsteperson fattar beslut som 
hen saknar delegation för 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

18 Risk att beslutsunderlag saknar 
konsekvensanalys vilket gör det svårt 
för KS att följa upp och värdera risker i 
fattade beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

19 Risk att bristande kommunikation och 
rutiner i beredningen av ärenden leder 
till at personuppgifter blir offentliga 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6   

Inventarier 20 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

21 Risk att missa att söka statsbidrag p g a 
okunskap om vilka statsbidrag som finns 
att söka, vilket kan leda till viktig 
verksamhet inte genomförs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

22 Risk att tappa kontrollen över boras.se 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

23 Risk för attentat/överfall t p g a 
otillräcklig kontroll  av besökare 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

24 Risk att projekt måste finansieras med 
egna medel p g a att deadline för att 
söka statsbidrag missats, vilket kan leda 
till negativt ekonomiskt resultat för KS 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Bisyssla         

Organisation 25 Risk för att Borås stads konton på 
sociala medier tas över av ohederlig 
aktör 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  

26 Risk för att misstänkta 
personuppgiftsincidenter inte 
dokumenteras eller anmäls enligt lag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

27 Risk att brister i 
behörighetsadministrationen leder till att 
sekretessbelagda uppgifter blir offentliga 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

28 Risk att medborgare inte kan göra sina 
val eller betalningar via stadens digitala 
tjänster p g a att tjänsten inte är 
tillgänglig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

29 Risk att markförsäljning sker till kriminell 
verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk för informationsläckage av 
sekretessbelagda uppgifter p g a 
medvetet sabotage eller intrång 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Uppsikt 31 Risk att en stor tjm-organisation sväller 
av egen kraft 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

32 Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid 
större investeringar 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

33 Risk att KS inte upptäcker och agerar på 
underskott i nämnder 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

34 Risk att handlingar från nämnder och 
bolag inte når KS inom rimlig tid, vilket 
kan leda till att uppsiktsplikten inte 
upprätthålls. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

35 Risk för informationsläckage av 
sekretessbelagda uppgifter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Risk att riktlinjer som avser KS 
verksamhetsområde inte följs p g a att 
de är okända i organisationen, vilket kan 
leda till att verksamheten inte bedrivs på 
ett optimalt och tillfredsställande sätt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Redovisning         

Leverantörsfakturo         
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Verksamhet / 
Process  

Risknum
mer  Riskbild  Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023  
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Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 
2023 

Kommunstyrelsen s beslut 

Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2023 godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetet med riskanalysen för Kommunstyrelsens verksamheter har utvecklats 
genom försök till större fokus på att identifiera verksamhetsrisker. 
Riskinventeringen har genomförts i flera steg tillsammans med 
Stadsledningskansliets avdelningschefer, dels genom enskilda möten men också 
vid två ledningsgruppsmöten under våren.  

Med anledning av Revisionskontorets rapport avseende 2020 har särskild 
uppmärksamhet ägnats åt följande områden; avtalstrohet, informationssäkerhet 
och ärendeberedning. 

 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2023 för Kommunstyrelsen 
2. Riskanalys intern kontrollplan 2023 för Kommunstyrelsen 
3. Regler och anvisningar för intern kontroll Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Äskande om medel från Trygghetspotten 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Tekniska nämnden beviljas en tillfällig utökning av årets investeringsbudget 

med 3,0 mnkr inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga fysiska 

miljöer. Utökningen finansieras ur centralt avsatta medel för trygghets- och 

våldsförebyggande arbete där Kommunstyrelsen har ett bemyndigande från 

Kommunfullmäktige att fördela medlen. 
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Datum 

2022-10-17 
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Äskande om medel från Trygghetspotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Tekniska nämnden beviljas en tillfällig utökning av årets investeringsbudget 

med 3,0 mnkr inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga fysiska 

miljöer. Utökningen finansieras ur centralt avsatta medel för trygghets- och 

våldsförebyggande arbete där Kommunstyrelsen har ett bemyndigande från 

Kommunfullmäktige att fördela medlen. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden begär en tillfällig utökning av årets investeringsbudget med 

3,0 mnkr inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga fysiska miljöer. 

Utökningen föreslås finansieras ur kommunstyrelsens avsatta medel för 

trygghetsåtgärder under 2022. I budgeten för 2022 under målet ”Ett tryggt och 

snyggt Borås” står beskrivet att den som bor i Borås eller är på besök ska känna 

sig trygg. Tryggheten ute i staden är en förutsättning för ett gott liv, där 

människor vågar gå ut med hunden, promenera och träna, gå till teatern eller 

biografen, besöka biblioteken och mötesplatser - det är avgörande att nå en god 

cirkel. Ju fler som är utomhus i vanliga vardagliga goda syften, desto fler 

kommer också att känna att det är tryggt att vara ute. Under 2021 har Borås 

Stad - både förtroendevalda och tjänstepersoner - samarbetat intensivt för att 

göra Borås tryggt bl.a. genom ett antal åtgärder och att en ”Handbok för 

trygghet i offentlig miljö” har tagits fram och beslutats. I budgeten avsätts 3,0 

mnkr årligen till Tekniska nämnden för investeringar för att skapa ökad 

trygghet och 750 tkr för trygghetsskapande slyröjning (driftmedel).  

Inom samverkansgruppen för trygga fysiska miljöer där Tekniska förvaltningen 

är sammankallande har en prioriteringslista med insatser för att öka tryggheten i 

offentlig miljö tagits fram. I arbetsgruppen ingår representanter från Tekniska 

förvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Samhällsbyggnads-

förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt Centrum för kunskap och 

säkerhet Prioriteringarna presenteras på en brutto- respektive nettolista. Begärd 

utökning av ramen om 3,0 mnkr omfattar insatser i hela kommunen för att 

omgående öka tryggheten. Exempel på trygghetsfrämjande insatser är belysning 

av kvarterslekpaltser, standardhöjningar på mötesplatser och förbättrad 

framkomlighet i idrott, park och naturområden. Kommunstyrelsen ser positivt 

på Tekniska nämndens begäran och konstaterar att innan detta beslut återstår 

det 7,3 mnkr av de 10,0 mnkr som avsattes i budget 2022. 
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Beslutsunderlag 

1. Tekniska nämndens beslut 

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. KS – Centrum för kunskap och säkerhet 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Skickat: den 30 september 2022 16:14 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarium 

Kopia: Magnus Palm; Anton Spets; Katarina Lindgren 
Ämne: Tekniska nämnden 2022-09-28 § 108 Äskande om medel från 

Trygghetspotten 
Bifogade filer: Tekniska nämnden 2022-09-28 § 108 Äskande om medel från 

Trygghetspotten.pdf 
 

Hej 

  

Översänder ett beslut från Tekniska nämndens sammanträde 2022-09-28 § 108- Åskande om 

medel från Trygghetspotten. 

  

Med vänlig hälsning 

Henrik Yrlid 

Nämndsekreterare 

  

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202200698, Äskande om medel från Trygghetspotten bifogas 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr TEN 2022-006982.4.3.3 

Äskande om medel från Trygghetspotten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära en tillfällig utökning av årets 
investeringsbudget med tre miljoner (3 000 tkr) inom ramen för projektet 
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur 
Kommunstyrelsens avsatta medel för trygghetsåtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden begär en tillfällig utökning av årets investeringsbudget med 
tre miljoner (3 000 tkr) inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga 
fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur kommunstyrelsens avsatta medel för 
trygghetsåtgärder under 2022. I budgeten för 2022 under målet ”Ett tryggt och 
snyggt Borås” står beskrivet att den som bor i Borås eller är på besök ska känna 
sig trygg. Tryggheten ute i staden är en förutsättning för ett gott liv, där 
människor vågar gå ut med hunden, promenera och träna, gå till teatern eller 
biografen, besöka biblioteken och mötesplatser - det är avgörande att nå en god 
cirkel. Ju fler som är utomhus i vanliga vardagliga goda syften, desto fler 
kommer också att känna att det är tryggt att vara ute. 

Under 2021 har Borås Stad - både förtroendevalda och tjänstepersoner - 
samarbetat intensivt för att göra Borås tryggt. Genom ett antal åtgärder men 
även genom att en ”handbok för trygghet i offentlig miljö” har tagits fram och 
beslutats. I budgeten avsattes 3 mnkr årligen till Tekniska nämnden för 
investeringar för att skapa ökad trygghet och 750 tkr för trygghetsskapande 
slyröjning (driftmedel). För att intensifiera trygghetsarbetet avsattes även 10 
mnkr i en trygghetsbuffert centralt på Kommunstyrelsen. Samverkansgruppen 
för trygga fysiska miljöer har nu fått besked om att det totalt finns 3 mnkr att 
nyttja ur denna trygghetsbuffert. 

Inom samverkansgruppen för trygga fysiska miljöer där Tekniska förvaltningen 
är sammankallande har en prioriteringslista med insatser för att öka tryggheten i 
offentlig miljö tagits fram. I arbetsgruppen ingår representanter från Tekniska 
förvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt Centrum 
för kunskap och säkerhet  

Prioriteringarna presenteras på en brutto- respektive nettolista. Begärd utökning 
av ramen om 3 000 tkr infattar insatsers i hela kommunen för att omgående öka 
tryggheten. Exempel på trygghetsfrämjande insatser är belysning av 
kvarterslekpaltser, standardhöjningar på mötesplatser och förbättrad 
framkomlighet i idrott, park och naturområden.  
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Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022 - Samverkansgrupp 
trygghet i offentlig miljö – prioriteringar, 2022-09-26 

2. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022 - Samverkansgrupp 
trygghet i offentlig miljö – bruttolista, 2022-09-26  
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Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
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Datum 

2022-09-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00698 2.4.3.3 
 

  

 

Äskande om medel från Trygghetspotten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära en tillfällig utökning av årets 
investeringsbudget med tre miljoner (3 000 tkr) inom ramen för projektet 
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur 
Kommunstyrelsens avsatta medel för trygghetsåtgärder. 
 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden begär en tillfällig utökning av årets investeringsbudget med 
tre miljoner (3 000 tkr) inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga 
fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur kommunstyrelsens avsatta medel för 
trygghetsåtgärder under 2022. I budgeten för 2022 under målet ”Ett tryggt och 
snyggt Borås” står beskrivet att den som bor i Borås eller är på besök ska känna 
sig trygg. Tryggheten ute i staden är en förutsättning för ett gott liv, där 
människor vågar gå ut med hunden, promenera och träna, gå till teatern eller 
biografen, besöka biblioteken och mötesplatser - det är avgörande att nå en god 
cirkel. Ju fler som är utomhus i vanliga vardagliga goda syften, desto fler 
kommer också att känna att det är tryggt att vara ute. 

Under 2021 har Borås Stad - både förtroendevalda och tjänstepersoner - 
samarbetat intensivt för att göra Borås tryggt. Genom ett antal åtgärder men 
även genom att en ”handbok för trygghet i offentlig miljö” har tagits fram och 
beslutats. I budgeten avsattes 3 mnkr årligen till Tekniska nämnden för 
investeringar för att skapa ökad trygghet och 750 tkr för trygghetsskapande 
slyröjning (driftmedel). För att intensifiera trygghetsarbetet avsattes även 10 
mnkr i en trygghetsbuffert centralt på Kommunstyrelsen. Samverkansgruppen 
för trygga fysiska miljöer har nu fått besked om att det totalt finns 3 mnkr att 
nyttja ur denna trygghetsbuffert. 
 
Inom samverkansgruppen för trygga fysiska miljöer där Tekniska förvaltningen 
är sammankallande har en prioriteringslista med insatser för att öka tryggheten i 
offentlig miljö tagits fram. I arbetsgruppen ingår representanter från Tekniska 
förvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt Centrum 
för kunskap och säkerhet  
 

Prioriteringarna presenteras på en brutto- respektive nettolista. Begärd utökning 
av ramen om 3 000 tkr infattar insatsers i hela kommunen för att omgående öka 
tryggheten. Exempel på trygghetsfrämjande insatser är belysning av 
kvarterslekpaltser, standardhöjningar på mötesplatser och förbättrad 
framkomlighet i idrott, park och naturområden.  
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Beslutsunderlag 

1. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022 - Samverkansgrupp 

trygghet i offentlig miljö – prioriteringar, 2022-09-26 

2. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022 - Samverkansgrupp 

trygghet i offentlig miljö – bruttolista, 2022-09-26  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se  

3. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se  

4. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se  

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:FF.diarium@boras.se
mailto:LN.diarium@boras.se
mailto:SBF.diarium@boras.se


2022-09-05 – arbetsmaterial 

Trygghetspott – bruttolista 2022 

 

Inkomna förslag på insatser, ”bruttolista”, genom samverkansgruppen Trygghet i offentlig miljö 

– utifrån avsatta medel inom Kommunstyrelsen. 

Kategori 
 

Område Plats och åtgärd Kostnad 

Belysning Centrum Stadsparken: reinvestering, kabelfel, schaktning, nya 

armaturer (helhetsgrepp) 

2 000 tkr 

Centrum Åsbogatan: förstärkt belysning på  

gång-/cykelvägar 

800 tkr 

Centrum Bergdalen: gångväg söder om Karpdammen (del av 

stråket mot nya Björkhöjdskolan) 

130 tkr 

Hässleholmen Kypedalen: gångväg Metergatan-Marklandsgatan 220 tkr 

Sjöbo Sjöboparken-Sjöbovallen: gångväg från 

Gyllingtorpsgatan samt vissa anslutningar  

Ev. kan begagnade belysningsstolpar nyttjas? 

500 tkr 

(högre kostnad för 

helheten) 

Sjöbo Sjöbovallen/Sjöbo Arena: vid nytt utegym  

(i anslutning befintligt stråk/motionsspår) 

50 tkr 

Fristad Asklanda: gångväg (binda samman olika 

områden/gator, del av stråk mot Asklandaskolan 

mm.) 

250 tkr 

Landsbygd – 

diverse områden 

Utegym/hinderbanor vid föreningsdrivna 

anläggningar:  

Dannike, Målsryd, Sandhult  

(Äspered?), (Bredared?)  

Ev. Sandaredsån, Viskafors Storsjögården (?) 

500 tkr 

 (100 tkr/ 

anläggning) 

Lekplatser – 

diverse områden 

I samband med reinvesteringar utöka belysningsnätet: 

Sommarleken, Nolhagagatan (Sjöbo) 

Völundsparken/gatan (Hedvigsborg)  

Björkdalsvägen (Sjömarken)  

Kvarnbersgparken, Vattentornet (Centrum) 

Guldbrandshagen, Kransvägen (Trandared) 

Bodaparken, Svängrumsgatan (Boda) 

Backgårdshagen, Söderkullagatan (Trandared) 

Fixstjärnan, Vindelgatan (Byttorp)  

Näckrosvägen (Dalsjöfors)  

Granliden, Skogslindsgatan (Brämhult) 

Lillehemsvägen (Sandared) 

1760 tkr 

 

 (160 tkr/ 

lekplats) 



Trafik/ 

parkering 

Sjömarken Sjömarkens badplats (med omnejd) – helhetsgrepp 

gällande parkeringsplats och tillhörande närområde, 

diverse åtgärder. 

2 500 tkr 

 

Dalsjöfors Dalsjöleden (Dalsjön): utveckling p-platser, 

papperskorg, mötes-/infoplats vid gamla 

hembygdsgården. 

400 tkr 

Landsbygd – 

diverse orter 

Ev. Sparsörs badplats – diverse åtgärder (parkering) 

Ev. Skalle badplats (Fristad) – diverse åtgärder (gc-väg) 

Ej definierad 

summa 

Övriga 

prioriteringar 

Större 

friluftsområden 

Kransmossen och Kypegården – div. trygghetsinsatser 

(belysning, bommar, skyltar, säkerhetsåtgärder – t ex 

kamerabevakning)? 

500 tkr  

(avser belysning, 

högre summa vid 

fler åtgärder) 

Pickesjön: p-plats, papperskorgar, offentlig toalett, 

standardhöjning av vägar och vistelseytor 

750 tkr 

 

Landsbygd – 

diverse orter 

Badplatser – överblickbarhet och omhändertagna miljöer, 

säkerhet (bommar/lås) 

Idrottsanläggningar – överblickbarhet och omhändertagna 

miljöer 

Ej definierad 

summa 

Rastplatser/bänkar i serviceorterna, kopplat till annan 

verksamhet: anläggning/spår och leder – främja 

rörelse i området mm. 

Ej definierad 

summa 

Upprustning ”parkvägar” i serviceorterna  Ej definierad 

summa 

Anläggning idrottshall/bad: div. åtgärder säkerhet – 

Dalsjöhallen (ev. flera områden?) 

Ej definierad 

summa 

 Hässleholmen Fjärdingsparken: allmän plats och skolområde, 

förskola (TEK och LFF), övergripande 

trygghetsskapande insatser  

200 tkr 

 Centrum Hötorget: enkla förbättringar i utemiljön baserat på 

kunskapsinhämtning 

500 tkr 

 

TOTAL   11 060 tkr 

 

 



 

 
 

 

Mikael Andersson, 0766-48 78 39, 
mikael3.andersson@boras.se  

 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-09-05 
  

  

 

 
 

 

 Anton Spets, 033-35 74 22,  
anton.spets@boras.se  
 
 
 

 

  

Trygghetspott – prioriteringar 2022 

 

Handbok för trygghet i offentlig miljö – uppdrag till samverkansgruppen: dialoger har under året 

förts med politiken (Kommunstyrelsen), vilket nu landat i ett uppdrag att ta fram underlag till 

trygghetsskapande åtgärder (investeringar) i den fysiska miljön, med fokus att ”förebygga brott”. 

Önskemål att ha fokus på hela staden, konkreta åtgärder samt utifrån ”årstidseffekt”.  

I årets budget finns 3 mkr att kunna nyttja. Förslag på prioriteringar är framtagna utifrån en 

gemensam ”bruttolista” inom samverkansgruppen, kopplat till de medel som finns avsatta hos 

Kommunstyrelsen.  

De insatser (utöver prioriteringarna) som av ekonomiska skäl inte blir möjliga att genomföra 

under innevarande år finns kvar. Vid en förlängning av Trygghetspotten, skulle många av dessa 

att kunna genomföras under kommande år.   

Trygghetspotten ligger centralt hos Kommunstyrelse och är bunden till 2022 års budget. I 

samverkansgruppens samlade bedömning kommer förslag på insatser som är av driftkaraktär 

därför att behöva nedprioriteras.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Process: skrivelse till KS, med förslag på åtgärder-aktuella platser, förbereds genom FOF/TEK och som 

presenterats för ”Strategiska gruppen” 15/6 samt i avstämning med ansvarigt kommunalråd 29/6.  

Därefter beslut om prioriteringar i ”Samverkansgruppen – Trygghet i offentlig miljö” 30/8. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder – olika funktioner och effekter 

Åtgärder som förebygger brott är inte nödvändigtvis trygghetsskapande, och trygghetsskapande 

åtgärder behöver inte nödvändigtvis förebygga brott.  

Detta då upplevd trygghet är en subjektiv känsla som påverkas av fler faktorer än enbart den 

faktiska risken att bli utsatt för brott.  

En åtgärd som är brottsförebyggande förebygger dessutom sällan alla olika typer av brott.  

De åtgärder som föreslås nedan bedöms främst ha en trygghetsfrämjande funktion, och endast 

ett fåtal åtgärder bedöms direkt kunna förebygga viss typ av brottslighet.  

Det är dock värt att beakta att fler personer generellt drabbas av otrygghet än blir direkt utsatta 

för brott (se Nationella trygghetsundersökningen 2021, Brottsförebyggande rådet). 

Prioriteringar 

Följande har legat till grund för prioriterade insatser: 

- FOF, Trygghetsplan 2022-2026 – urval från inventering och dess prioriteringar 

- TEK, reinvesteringar och satsningar inom planerade projekt 

mailto:mikael3.andersson@boras.se
mailto:anton.spets@boras.se
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- Inkomna underlag, genom ”Samverkansgruppen – Trygghet i offentlig miljö” 

 

Kategori 
 

Område Plats och åtgärd Kostnad 

Belysning Centrum Bergdalen: gångväg söder om Karpdammen 

(del av stråket mot nya Björkhöjdskolan) 

130 tkr 

Hässleholmen Kypedalen: gångväg Metergatan-

Marklandsgatan 

220 tkr 

Fristad Asklanda: gångväg (binda samman olika 

områden/gator, del av stråk mot 

Asklandaskolan mm.) 

250 tkr 

Lekplatser – 

diverse områden 

I samband med reinvesteringar utöka 

belysningsnätet: 

Sommarleken, Nolhagagatan (Sjöbo) 

Björkdalsvägen (Sjömarken)  

Kvarnbersgparken, Vattentornet (Centrum) 

Guldbrandshagen, Kransvägen (Trandared) 

Bodaparken, Svängrumsgatan (Boda) 

Fixstjärnan, Vindelgatan (Byttorp)  

1000 tkr 

(160 tkr/ 

lekplats) 

Trafik/ 

parkering 

Dalsjöfors Dalsjöleden (Dalsjön): utveckling p-platser, 

papperskorg, mötes-/infoplats vid gamla 

hembygdsgården. 

400 tkr 

Övriga 

prioriteringar 

Större 

friluftsområden 

Kransmossen – div. trygghetsinsatser: 

belysning, skyltar mm. 

500 tkr  

Pickesjön: p-plats, papperskorgar, offentlig 

toalett, standardhöjning av vägar och 

vistelseytor. 

300 tkr 

Hässleholmen Fjärdingsparken: allmän plats samt 

skolområde och förskola (TEK och LFF), 

övergripande trygghetsskapande insatser 

utifrån genomförd Trygghetsrond. 

200 tkr 

TOTAL   3 000 tkr 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Centrum Hötorget: enkla förbättringar i utemiljön 

baserat på kunskapsinhämtning 

250 tkr* 

 

* Äskande – extra insats  
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Avser ”konsultstöd” i samband med resultat från kommande Trygghetsvandring. 
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Svar på remiss: En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden 

Kommunstyrelsen s beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissen En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. 

Ärendet i sin helhet 

Uppdraget till utredningen var att se över all relevant svensk lagstiftning så att det 
klimatpolitiska ramverket får genomslag. Delbetänkandet En klimat-anpassad miljöbalk 
för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) lämnades den 31 mars 2021. Regeringen 
beslutade därefter den 23 juni 2021 att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten 
att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en 

särskild avvägningsregel i miljöbalken. 
 
Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av 

lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta 
byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. 
 
Utredningen lämnar ett antal förslag på regeländringar, utredningar och uppdrag i syfte 
att förbättra förutsättningarna för en snabbare klimatomställning genom enklare 
etablering av verksamheter, utbyggnad av elnät för ökad elektrifiering och för ett 
transporteffektivt samhälle. Förslagen som rör ett transporteffektivt samhälle kan anses 
väga tyngre där bland annat Trafikverkets prognosstyrda arbete ska övergå till mer 
scenariostyrning och fyrstegsprincipen får mer genomslag i planering på olika nivåer. 
 
Förslagen ligger i linje med och gynnar Borås Stads arbete enligt fattade beslut och 
styrdokument som bland annat översiktsplan, energi- och klimatstrategi och 
cykelstrategi. Bland annat förslaget att överge trafikverkets prognosstyrning har 
efterfrågats sedan länge av bland annat Klimatkommunernas medlemmar.  

Beslutsunderlag 

1. Rättelse av remiss av Slutbetänkande SOU 2021:21  - En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden, 2022-06-27 

Samverkan 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden har yttrat sig och 
tillstyrker remissen. Samhällsbyggnadsnämnden har fokuserat på delarna som rör 
ändringar i plan- och bygglagen, Miljö- och konsumentnämnden har lagt fokus på 
delarna som rör transporter och ser ett visst behov av mer stöd i genomförandet. 
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Till statsrådet och chefen 
för Miljödepartementet 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare 
ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska 
ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Delbetänkandet En klimat-
anpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) lämnades 
den 31 mars 2021. Regeringen beslutade därefter den 23 juni 2021 
att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta 
mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en 
särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och lämna 
nödvändiga författningsförslag (dir. 2021:05). Uppdragen ska slut-
redovisas senast den 15 maj 2022. 

Dåvarande landshövdingen Anders Danielsson förordnades som 
särskild utredare den 17 december 2019. 

Som experter att biträda utredaren med detta betänkande förord-
nades enhetschefen Karin Dunér, rättssakkunnige Jenny Forslund, 
kanslirådet Annika Holmberg, departementssekreteraren Sofie Mååg, 
chefsrådmannen och docenten Christina Olsen Lundh, kanslirådet 
Johan Pettersson och departementssekreteraren Mattias Schriever-
Abeln från och med den 19 mars 2020. Ämnesrådet Jessica Andersson 
förordnades som expert från och med den 15 september 2020 och 
departementssekreteraren Andreas Kannesten från och med den 
15 oktober 2020. Miljörättsjuristen Li Axrup, miljöexperten Kerstin 
Blom Bokliden, docenten Karolina Isaksson, enhetschefen Magnus 
Jacobsson, chefsjuristen Rikard Janson, konsulten Håkan Johansson, 
professorn Tomas Kåberger, utredaren Marie Malmenius, avdelnings-
chefen Daniel Norstedt och verksamhetsledaren Erik Särnholm 
förordnades som experter från och med den 15 april 2021. 

Annika Holmberg entledigades den 3 maj 2021 och i stället för-
ordnades utredningssekreteraren Susanne Adlercreutz från och med 



 

 

samma datum. Andreas Kannesten entledigades den 3 maj 2021 och 
i stället förordnades departementssekreteraren Simon Engelhardt 
från och med samma datum. Jessica Andersson entledigades den 
30 juni 2021 och i stället förordnades departementssekreteraren 
Sebastian Carbonari från och med samma datum till och med den 
18 mars 2022. Li Axrup entledigades den 16 augusti 2021 och i stället 
förordnades kraftsystemanalytikern Oskar Engblom från och med 
den 1 september 2021. Jenny Forslund entledigades den 10 september 
2021 och i stället förordnades kanslirådet Katarina Welin från och 
med samma datum. Sofie Mååg entledigades den 18 oktober 2021 
och i stället förordnades kanslirådet Kajsa Lindström från och med 
samma datum. Magnus Jacobsson entledigades den 23 februari 2022 
och i stället förordnades landskapsarkitekten Jon Resmark från och 
med samma datum. Katarina Welin entledigades den 14 februari 2022 
och i stället förordnades kanslirådet Joel Björk-Werner från och med 
den 23 februari 2022. 

Som huvudsekreterare anställdes rådmannen Monica Daoson från 
och med den 1 februari 2020. Som utredningssekreterare anställdes 
ämnesrådet David Mjureke från och med den 10 februari 2020 till 
och med den 30 april 2022, departementssekreteraren Ina Müller 
Engelbrektson från och med den 10 februari 2020, utredaren Fredrik 
Holstein från och med den 12 oktober 2020, beredningsjuristen 
Alexandra Venander från och med den 12 april 2021, verksjuristen 
Li Axrup från och med den 16 augusti 2021 och mobilitetsexperten 
Anders Roth från och med den 1 september 2021. 

Klimaträttsutredningen överlämnar härmed betänkandet Rätt för 
klimatet (SOU 2022:21). Utredningens uppdrag är därmed slutfört. 
 
Stockholm i maj 2022 

 
 

Anders Danielsson 
/ Monica Daoson 

 Li Axrup 
 Fredrik Holstein 
 David Mjureke 
 Ina Müller Engelbrektson 
 Anders Roth 
 Alexandra Venander 
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Förord 

Över hundra länder har antagit mål om nettonollutsläpp av växt-
husgaser. Enligt det klimatpolitiska ramverket ska Sverige ha netto-
nollutsläpp av växthusgaser senast 2045 och negativa nettoutsläpp 
därefter. Sverige har i ett globalt perspektiv exceptionellt goda förut-
sättningar både för att nå mycket låga utsläppsnivåer och för att åstad-
komma betydande upptag av koldioxid. De goda förutsättningarna 
behöver tas tillvara och omställningstakten öka för att klimatmålen 
ska nås. 

Ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser kom-
mer från industrin och inrikes transporter. Utredningens förslag stöd-
jer dessa sektorers klimatomställning och skapar utöver det förut-
sättningar för utsläppsminskningar även inom andra sektorer och 
utanför Sveriges gränser. 

Genom att underlätta och påskynda en modernisering och ut-
byggnad av elnätet bidrar utredningen till den snabbare elektrifiering 
av bl.a. industrin och transportsektorn som är central för att möjlig-
göra ett samhälle utan nettoutsläpp inom den tidsram som klimat-
målen innebär. Förslagen som syftar till att åstadkomma ett transport-
effektivt samhälle och ett minskande trafikarbete på våra vägar leder 
till mindre utsläpp av växthusgaser och reducerad sårbarhet för sam-
hället mot höjda drivmedelspriser och drivmedelsbrist. 

En snabb elektrifiering av industrin och transportsektorn i kom-
bination med en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle inne-
bär att biobränslen inte behöver användas i lika hög utsträckning inom 
industrin och transportsektorn för att klara uppställda klimatmål. Håll-
bart producerade biobränslen är en efterfrågad men starkt begränsad 
resurs ur ett globalt perspektiv. Biobränslen som inte används inom 
industrin eller till vägtransporter kan ersätta fossila bränslen inom 
andra sektorer som för närvarande är svåra att elektrifiera, exempel-
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vis luft- och sjöfart. Ett effektivt resursutnyttjande är en hörnsten i 
en klimatomställning som också ska vara miljömässigt hållbar. 

Förslagen i utredningens delbetänkande från mars 2021 innebär att 
krav kan ställas på minskad klimatpåverkan från verksamheter och åt-
gärder och ger en bred möjlighet att beakta positiva bidrag till klimat-
omställningen i prövningen enligt miljöbalken. Den största utmaningen 
för verksamheter som kan bidra till klimatomställningen är inte att 
få tillstånd utan att processerna tar för lång tid i dag. Genom detta 
betänkande kompletteras delbetänkandet med förslag som ger ytter-
ligare möjlighet att beakta klimatperspektivet men som också bidrar 
till en snabbare omställning. 

Utsläppen från befintliga verksamheter behöver minska i linje med 
Sverige mål om nettonollutsläpp av växthusgaser. För att klara omställ-
ningen till ett samhälle med nettonollutsläpp behöver dock också 
nya verksamheter och helt nya typer av aktiviteter komma till stånd 
som har låg klimatpåverkan eller bidrar till klimatomställningen 
genom nettoupptag av koldioxid. Det behövs också verksamheter 
som t.ex. elnät som möjliggör att andra verksamheter kan bedrivas 
med lägre eller utan utsläpp av växthusgaser. Utredningens förslag 
bidrar sammantaget till att förbättra förutsättningarna för sådana 
verksamheter och aktiviteter. 

 
Anders Danielsson 
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Sammanfattning 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar 
av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställ-
ningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt sam-
hälle. 

Främja bidrag till klimatomställningen 

Rättsligt utrymme för att ge klimat större tyngd i tillståndsprövningen 
enligt miljöbalken 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimat-
nytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön genom 
en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt. Betänk-
andet innehåller en analys av hur stort det rättsliga utrymmet är för 
att ge klimat större tyngd i förhållande till andra skyddsintressen en-
ligt miljöbalken. Analysen visar att det sannolikt finns ett visst rätts-
ligt utrymme men att det är mycket begränsat. 

Med miljöbalkens systematik skulle en ny bestämmelse i 2 kap. 
inte möjliggöra avvägningar mot intressen som regleras i andra delar 
av balken och det är oftast sådana intressen som utgör hinder i pröv-
ningarna. Avvägningar i fråga om användningen av marken, vattnet 
och den fysiska miljön i övrigt görs enligt 3 kap. miljöbalken där 
också totalförsvaret ges ställning som särskilt intresse, miljökvalitets-
normer regleras i 5 kap. miljöbalken och skydd av områden och bio-
logisk mångfald i 7 och 8 kap. miljöbalken samt på förordningsnivå. 

En del av skyddsintressena följer av EU-rätten, som t.ex. art- och 
områdesskydd samt miljökvalitetsnormer. På EU-nivå finns det ett 
visst rättsligt utrymme att ge klimat större tyngd i tillståndspröv-
ningar men det är relativt litet. 
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En klimatanpassad platsvalsregel 

Utredningen föreslår att platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken klimat-
anpassas så att det även ska beaktas att ändamålet med verksamheten 
eller åtgärden ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller 
största bidrag till att minimera klimatförändringar när en plats ska 
väljas. 

Avsikten med att klimatanpassa platsvalsregeln är att utnyttja det 
begränsade rättsliga utrymme som finns för att avväga till förmån för 
klimatet, vilket i vissa fall kan leda till att en plats anses lämplig av 
hänsyn till klimatet som annars inte hade ansetts lämplig. Den sam-
mantagna bedömningen i det enskilda fallet avgör vilket intresse som 
väger tyngst. 

Tillsammans med förslagen från utredningens delbetänkande 
kommer ändringen i platsvalsregeln att leda till att klimatperspek-
tivet införs på ett genomgripande sätt i 2 kap. miljöbalken. Ett för-
tydligande av platsvalsregeln bidrar även till att stärka utredningens 
förslag om att föreskriva villkor för transporter. 

En ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 

Utredningen har övervägt flera sätt att utforma en avvägningsregel 
som skulle ge klimat större tyngd i förhållande till människors hälsa 
och andra miljöintressen i tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 
Avslag i prövningar beror oftast på att prövningsmyndigheten be-
dömt att verksamheten skulle ha alltför stor negativ påverkan på 
skyddsintressen med stark ställning, som artskydd och totalförsvars-
verksamhet, och som regleras i andra kapitel i miljöbalken än enbart 
i 2 kap. En avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken skulle knappast göra 
någon skillnad i relation till sådana skyddsintressen. Eftersom det 
rör starka intressen skulle det inte heller ge den önskade effekten att 
skapa avvägningsregler om klimat i andra delar av miljöbalken. 

Ett ökat bidrag till klimatomställningen kan skapas på främst två 
sätt i prövningen. Det ena är att fler verksamheter som bidrar till 
klimatomställningen får tillstånd och det andra är att det går snabbare. 
För många verksamhetstyper är inte det största hindret att de inte 
får tillstånd utan att det tar för lång tid att få det. Utredningen för-
ordar inte en avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken eftersom en sådan 
bedöms få mycket begränsad effekt på både möjligheterna att få 
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tillstånd och för att korta tidsåtgången för prövningen. Tvärtom 
skulle en sådan regel sannolikt förlänga tidsåtgången i många fall. De 
positiva effekterna bedöms därmed bli mycket små och inte uppväga 
de negativa konsekvenserna. 

Vägledningar om samexistens med totalförsvarets intressen 

Verksamhetsutövare behöver tidigt få vägledning om när och hur en 
planerad verksamhet kan orsaka påtaglig skada på totalförsvarets in-
tressen och hur en eventuell konflikt skulle kunna lösas. Med sådan 
vägledning skulle en verksamhetsutövare kunna göra de justeringar 
av ansökan som behövs för att inte försvaret ska motsätta sig verk-
samheten. 

Utredningen ser positivt på att olika steg redan har tagits för att 
främja samexistens men det återstår flera områden där tidiga besked 
och större tydlighet behövs. Försvarsmakten ska därför få ett fristå-
ende uppdrag om att ta fram vägledningar om hur verksamheter som 
bidrar till klimatomställningen kan samexistera med försvarets verk-
samheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller 
orsaka påtaglig skada på områden som är av riksintresse på grund av 
att de behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljö-
balken. 

Vidare behöver det utredas om det går att sätta tidsgränser för när 
besked ska lämnas i syfte att undvika osäkra och långdragna processer. 
Dessutom behöver dialogen mellan Försvarsmakten och sökanden 
tydliggöras ytterligare. 

Att föra in klimat i 3 kap. miljöbalken 

Flera av de verksamhetstyper som utredningen har identifierat som 
nyckelverksamheter för klimatomställningen anses vara samhälls-
viktiga av andra skäl och mark- eller vattenområden som de behöver 
ta i anspråk kan redan pekas ut som områden av riksintresse enligt 
3 kap. miljöbalken. Det skulle därför inte göra någon skillnad om 
tillägg som omfattar sådana verksamheter görs i 3 kap. 8 § miljö-
balken. 

Klimatintresset har en annan karaktär än totalförsvarets intressen 
eftersom det inte går att på förhand peka ut vilka områden som verk-
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samheter som bidrar till klimatomställningen kommer ha behov av. 
Det är därför inte heller lämpligt att ge klimatintresset samma typ av 
företräde som totalförsvaret enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Dess-
utom bedömer utredningen att det kan vara olämpligt att låta klimat-
intresset väga tyngre än vissa andra intressen enligt 3 kap. miljöbalken 
eftersom en sådan regel t.ex. skulle kunna riskera renskötselns fort-
levnad. 

Att väga klimat mot skyddsintressen i 5, 7 och 8 kap. miljöbalken 

Utredningen bedömer att det varken är lämpligt eller möjligt för 
Sverige att driva ändringar i EU-rätten som försvagar skyddsintres-
sen i form av t.ex. miljökvalitetsnormer eller skyddet för fåglar eller 
andra arter i EU:s naturvårdsdirektiv. Sådana skyddsintressen utgör 
förbud och det rättsliga utrymmet för att ändra svensk lagstiftning 
så att klimatet ges större vikt är därmed litet. Utvecklingen inom EU 
kan dock göra att åtminstone möjligheten för vissa verksamhets-
typer att få dispens kan öka. 

Det finns inte något etablerat instrument för att skapa undantag 
från skyddsintressen i EU-rätten utan en dispensprövning krävs i de 
fall förbuden aktualiseras. Det vore önskvärt att Sverige ser över sitt 
genomförande av EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv och följer 
upp praxis för att tydliggöra i vilka fall det krävs dispenser. 

Utredningen föreslår undantag för vissa starkströmsledningar från 
biotopskyddet och strandskyddet, vilket utgör exempel på hur lagstift-
ningen för skyddsintressen som är inrättade på nationell nivå kan ses 
över för att underlätta för specifika verksamhetstyper som är cen-
trala för klimatomställningen. I övrigt har utredningen inte haft 
möjlighet att utreda ytterligare dispensskäl eller undantag. 

Tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning 

Genom utredningens förslag i delbetänkandet om ändring av miljö-
balkens mål förtydligas att regeringen kan förbehålla sig en prövning 
enligt 17 kap. 3 § miljöbalken om verksamheten kan antas få bety-
dande omfattning eller bli av ingripande slag i förhållande till målet 
att minimera klimatförändringar. Ett tillägg skulle kunna göras till 
regeringens tillåtlighetsprövning så att regeringen alltid ska, eller 
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efter förbehåll kan, förbehålla sig prövningen av en verksamhet som 
är av stor vikt för klimatomställningen. 

Utredningen förordar dock inte ett sådant tillägg eftersom de 
positiva effekterna i form av fler tillstånd, om några, är små i förhål-
lande till de negativa konsekvenserna i form av längre handlägg-
ningstider och behov av ytterligare resurser till Regeringskansliet. 

Andra sätt att främja bidrag till klimatomställningen 

Enligt förarbetena omfattar miljöbalken redan klimat men det beaktas 
inte regelmässigt i prövningar. De förtydliganden som utredningen 
föreslår i delbetänkandet om hur klimatperspektivet ska beaktas är 
nödvändiga eftersom praxis inte kommer att ändras om inte lagstift-
ningen ändras först. Med de förslagen kan hänsyn tas både till olika 
typer av åtgärder för att minska utsläpp och till bidrag till klimat-
omställningen. Dessutom möjliggör förslagen att sådan hänsyn tas 
både vid tillståndsprövning och tillsyn. 

För verksamheter som prövas enligt sektorslagstiftning finns det 
möjlighet att se över regelverket för att förbättra möjligheterna att 
få tillstånd men framför allt för att det ska ske snabbare än i dag. 
Utredningen lägger en rad förslag om elnät som exemplifierar hur en 
sådan översyn kan främja verksamhetstyper som bidrar till klimat-
omställningen. 

Det pågår för närvarande ett flertal initiativ för att korta prövnings-
processer och göra dem mer effektiva. Eftersom snabbare tillstånds-
processer är viktigast för att fler verksamheter ska kunna ställa om 
och bidra till klimatomställningen bör det arbetet fortsätta både för 
prövningsprocessen enligt miljöbalken och enligt sektorslagstiftning. 

Elnät 

Syftet med förslagen 

Den förväntade omställningen av energiproduktionen, kraftigt ökad 
elanvändning framöver och åldrat elnät innebär stora behov av an-
passning och utbyggnad av elnätet. Utredningen har sett över lagstift-
ningen i syfte att förbättra förutsättningarna för att planering och 
prövningar som berör elnätsbyggnation ska ta hänsyn till elektrifier-
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ingens betydelse för klimatomställningen och i syfte att bidra till en 
snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnätet. För-
slagen exemplifierar också hur sektorslagstiftning kan ses över för 
att främja verksamheter som bidrar till klimatomställningen. Vissa 
förslag syftar även till att främja att system- och beredskapsperspektiv 
kan beaktas vid koncessionsprövningen. 

Utredningen har fokuserat på ändringar i lagstiftningen kring stark-
strömsledningar som kräver linjekoncession bl.a. eftersom sådana led-
ningar har längre ledtider än övrigt elnät. För att de totala ledtiderna 
för elnätsbyggnation ska kortas krävs också förändrade arbetssätt hos 
både sökande och myndigheter t.ex. med nätutredningar, upphand-
ling och entreprenader samt mer parallella processer. Det finns också 
en rad andra aspekter som påverkar möjligheterna att nå energi- och 
klimatmålen och som utredningen inte lägger förslag om, t.ex. tariff-
systemet och flexibilitetslösningar. 

Elnät i planering 

Det finns ett antal olika planeringsinstrument som rör elnätet och 
många olika aktörer med delvis oklara roller. Utredningen föreslår 
en översyn av hur stärkt planering och samverkan kan öka förut-
sättningarna för en effektiv klimatomställning. Förslaget syftar till 
att långsiktigt skapa förutsättningar för att upprätthålla och utveckla 
elnätet. 

Enligt förslaget ska regeringen tillsätta en utredning som särskilt 
ska analysera hur energi- och klimatplanering kan struktureras och 
samordnas på ett tydligare sätt än i dag. En sådan utredning ska se 
över hur länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier 
kan stärkas bl.a. genom framtagande av planeringsunderlag och hand-
lingsplaner inom områdena energi- och klimat på regional nivå som 
ska uppdateras med lämplig regelbundenhet. 

En sådan utredning ska också förtydliga kommunernas och regio-
nernas roll i planeringen av energi- och klimatomställningen. Utred-
ningen föreslår att lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 
ska ändras för att i stället gälla kommunal energi- och klimatplaner-
ing. Även de kommunala energi- och klimatplanernas syfte, innehåll, 
och användning ska ses över. 
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Hur samordningen bör ske mellan länsstyrelserna, med kommu-
nerna och med andra typer av planering enligt t.ex. plan- och bygg-
lagen (2010:900), PBL, ska också utredas. 

När det gäller den fysiska planeringen enligt PBL anser utred-
ningen att lagstiftningen är funktionell men att det behövs stärkt 
vägledning både avseende hur fysisk planering kan påverka behovet 
av nätkapacitet och hur hänsyn ska tas till elnät i den fysiska planer-
ingen. Regionala planeringsunderlag för energi- och klimat som tas 
fram av länsstyrelsen skulle kunna vara ett verktyg för att samman-
ställa vilket behov av mark som transmissions- och regionnätens ut-
vecklingsplaner innebär i respektive län. Genom att ge länsstyrelsen 
en stärkt roll och resurser att förmedla dessa markbehov skulle 
elektrifieringen kunna underlättas. 

Utredningen föreslår också att Boverket ska ges ett uppdrag att 
se över vägledningen kring PBL och elnät i syfte att identifiera vad 
som kan försvåra användandet av elnät och hur hänsyn till elnät kan 
underlättas i den fysiska planeringen. 

Utredningen bedömer att utpekande av de mark- eller vatten-
områden som är av riksintresse för energidistribution ska prioriteras 
av Energimyndigheten. 

Tydligare prövning av linjekoncessioner 

I syfte att bidra till mer förutsebara, effektiva och snabba processer 
lämnar utredningen förslag som klargör prövningen av en lednings 
lämplighet inom ramen för en linjekoncession. Enligt förslaget ska 
en ledning anses lämplig om den behövs för att uppfylla skyldigheter 
i ellagen (1997:857) eller EU-rätt. En ledning ska också anses lämplig 
om den behövs för att tillgodose en säker och tillräcklig elförsörjning, 
vilket inkluderar framtida förväntade behov och kan baseras på en 
prognos eller ett scenario, eller om stärkt nätkapacitet bedöms lön-
sam för samhället, t.ex. för att bygga bort begränsningar i överföring 
mellan elområden. Även andra ledningar kan anses lämpliga förutsatt 
att de behövs för att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse. 
Dessutom ska prövningen av lämplighet omfatta en bedömning av 
ändamålsenlighet av ledningens placering i nätet och dess tekniska 
utformning i fråga om lik- eller växelström och spänning. Utred-
ningen föreslår att en ny bestämmelse uttömmande ska reglera vilka 
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aspekter av ledningens utförande som ska bedömas inom ramen för 
lämplighetsprövningen. 

Övriga frågor om ledningens lokalisering och utformning ska 
enligt förslaget inte bedömas inom ramen för lämpligheten. Dessa 
frågor bedöms inom ramen för prövningen av ledningens förenlighet 
med miljöbalken samt den föreslagna regleringen av valet mellan luft-
ledning och kabel. 

Miljöprövningen ska avse ledningens byggande och användning i 
en i huvudsak bestämd sträckning. Det förtydligas också att hushåll-
ningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken endast ska tillämpas 
i ett ärende om linjekoncession i fråga om ledningens i huvudsak be-
stämda sträckning och om beslutet innebär ändrad markanvändning. 
Samtidigt ska ökad vägledning ges i syfte att förtydliga och under-
lätta miljöbalkens tillämpning, genom att Folkhälsomyndigheten får 
i uppdrag att ta fram vägledning om magnetfält och Naturvårds-
verket om fåglar. Länsstyrelserna ska få i uppdrag att se över sin roll 
så att den blir tydligare och mer enhetlig i samråd respektive pröv-
ning av linjekoncession. 

Utredningen föreslår att eventuella villkor ska vara förenliga med 
ledningens ändamål, föreskrifter om god kvalitet på överföringen av 
el, mål för driftsäkerhet i transmissionsnätet eller föreskrifter om 
elsäkerhet. 

Dessutom ska en särskild utredning ges i uppdrag att genomföra 
en översyn av ersättningsbestämmelserna i syfte att bidra till ökad 
acceptans, snabbare tillståndsprocesser och bättre förutsättningar att 
bygga ut elnätet på ett effektivt sätt. 

Bedömningen av luftledning respektive kabel vid linjekoncession 

Valet mellan luftledning och mark- eller sjökabel tar ofta mycket tid 
i prövningar och leder till omfattande krav på utredning i växel-
strömsnätet på spänningsnivåer från 130 kV och uppåt. Det är också 
på dessa spänningsnivåer som det har framförts att det finns överför-
ingstekniska utmaningar med att använda alltför stor andel kabel. 

Utredningen föreslår att det införs en övergripande bestämmelse 
om vilka aspekter som särskilt ska beaktas vid valet mellan luftled-
ning och kabel i ellagen. Det ska också skapas ett bemyndigande för 
regeringen att meddela föreskrifter med kriterier för val av teknik 
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mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver nätkoncession 
för linje. Sådana kriterier bedöms avgörande för att förslaget ska 
uppnå syftet att bidra till kortare ledtider. 

Utredningen föreslår att föreskrifterna ska ange att växelströms-
ledningar som är avsedda för en spänning om 130 kV eller högre som 
utgångspunkt ska byggas som luftledning. Det föreslås även kriterier 
för när kabel får användas. Är något av kriterierna till skydd för bebyg-
gelse eller människors hälsa och miljön uppfyllda ska kabel användas 
om och i den utsträckning det är förenligt med de aspekter som ska 
beaktas särskilt vid valet mellan luftledning och kabel och fördelarna 
som kan uppnås med kabel överväger nackdelarna jämfört med en 
luftledning. Kriterierna förtydligar även när skälen för detta teknikval 
ska beskrivas i en ansökan om linjekoncession. 

Förhandsbesked 

Utredningen föreslår att det införs en möjlighet att begära förhands-
besked om en ledning uppfyller kraven för att anses lämplig enligt 
ellagen. Genom ett sådant förhandsbesked kan ett nätföretag på ett 
tidigt stadium få besked om Energimarknadsinspektionen bedömer 
att en viss ledning är en lämplig investering. Förslaget sparar resurser 
och ökar förutsebarheten samt underlättar samråd och planering 
genom att ange vissa ramar inför ansökan om linjekoncession. 

Förslaget gäller endast starkströmsledningar som kräver linje-
koncession och som prövas av Energimarknadsinspektionen och kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett förhandsbesked ska få 
begäras samlat för flera planerade ledningar eller förstärkningar om 
nätföretaget bedömer att dessa är av sammanhängande betydelse, 
vilket ökar möjligheten att ta hänsyn till systemperspektivet. 

Frågan om ledningen ska anses lämplig avser endast de aspekter 
som ska prövas inom ramen för lämplighetsprövningen, dvs. dels om 
en ledning behövs eller om den är att anse som lönsam, dels om den 
har en ändamålsenlig placering i nätet och en ändamålsenlig teknisk 
utformning i fråga om lik- eller växelström samt spänning. Ett posi-
tivt förhandsbesked innebär att Energimarknadsinspektionen beslutar 
att en ledning ska anses lämplig. Ett sådant ska, med viss möjlighet till 
omprövning, vara bindande i koncessionsprövningen förutsatt att 
ansökan sker inom viss tid. 
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I en begäran om förhandsbesked kan nätföretaget även begära att 
Energimarknadsinspektionen ska redovisa sin bedömning i frågan 
om en eller flera alternativa utformningar av ledningen är förenliga 
med ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, 
målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen och föreskrifter 
meddelade enligt elsäkerhetslagen (2016:732). En begäran om för-
handsbesked innebär alltså ett tillfälle att få alternativ som kan 
påverka möjligheterna att uppfylla dessa föreskrifter eller mål be-
dömda inom ramen för samma begäran om förhandsbesked. I denna 
del kan begäran endast avse alternativ som kan få en avgörande på-
verkan på dessa föreskrifter eller mål. Det kan t.ex. vara frågan om 
det är förenligt med kraven på driftsäkerhet att sambygga en ledning 
med en annan ledning eller i vilken utsträckning kabel kan användas 
utan risk för påverkan på god kvalitet på överföringen av el. 

Energimarknadsinspektionens bedömning av en eller flera alter-
nativa utformningar kan vara att en av dem inte skulle vara förenlig 
med de krav som ställs, vilket får till följd att det alternativet inte 
behöver utredas i den efterföljande specifika miljöbedömningen. En 
sådan bedömning av att ett alternativ inte är förenligt med kraven är 
inte bindande men vägledande för den efterföljande koncessions-
prövningen. 

Undantag från vissa förbud 

Utredningen föreslår att byggande och underhåll av starkströms-
ledningar med linjekoncession ska undantas från förbuden i miljö-
balken mot påverkan på områden som omfattas av biotopskydd eller 
strandskydd. Det innebär samtidigt undantag från krav på dispens. 

För områden som omfattas av generella biotopskydd eller strand-
skydd beviljas normalt dispens. Med hänsyn till det och till de övriga 
prövningar som krävs för att bygga elnät bedömer utredningen att 
införandet av undantag gör mycket liten skillnad för skyddsintres-
sena men sparar väsentligt med tid och resurser för både de som an-
söker och de som har att handlägga ansökningarna. Undantagen kan 
också underlätta strävan efter mer parallella processer eftersom pro-
jekt inte skulle behöva vänta på beslut om dispens. 

För de särskilda biotopskydden som beslutas av Skogsstyrelsen 
beviljas inte alltid dispens. Utredningen föreslår ett undantag som 
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säkerställer att nödvändigt underhåll av ledningar som omfattas av 
förslaget kan ske utan krav på dispens. Undantaget är dock begränsat 
till fall där en linjekoncession för en ledning beviljades innan bio-
topskyddsområdet beslutades. 

Förslagen gäller bara starkströmsledningar som kräver linjekonces-
sion. Miljöprövningen inom ramen för koncessionsprövningen och 
de övriga miljöprövningar som krävs för att bygga elnät kommer 
fortsatt att säkerställa ett tillräckligt miljöskydd. Utredningen före-
slår också att länsstyrelserna får i uppdrag att se över hur de kan be-
vaka syftet med biotop- och strandskydd i samråd och tillsyn avse-
ende ledningar som kräver linjekoncession. 

Sammantagna effekter och konsekvenser av förslagen 

Förslagen möjliggör en snabbare elnätsbyggnation, leder till ett stärkt 
systemperspektiv och till att större hänsyn kan tas till funktion, drift-
säkerhet och god kvalitet på överföringen av el. Det skapar förutsätt-
ningar för ett elnät som ger tillräckligt skydd för miljö och egendom 
samt betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av 
el samtidigt som en snabbare kapacitetsökning möjliggörs. 

Utredningen bedömer att det faktiska utfallet för var och hur led-
ningar på spänningsnivåer om 130 kV eller högre byggs inte kommer 
att ändras på ett påtagligt sätt genom utredningens förslag men att 
det kommer att gå snabbare att avgöra i prövningen. Om förutsätt-
ningarna för användning av kabel på aktuella spänningsnivåer för-
ändras påtagligt i framtiden är det dock av vikt att kriterierna då ses 
över för att undvika negativa konsekvenser. 

Effekt på växthusgasutsläppen 

Elektrifiering innebär att de territoriella utsläppen från stora svenska 
utsläppskällor inom t.ex. industriproduktion och transport kan minska. 
Elproducenter och elanvändare kan tidigare anslutas till elnätet och 
verksamheter kan minska sina utsläpp av växthusgaser tidigare vilket 
ökar möjligheten att nå de svenska klimatmålen. 
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Konsekvenser för företag 

Genom förenklade processer och kortare ledtider kommer tid och 
resurser att sparas både hos myndigheter och nätföretag. För energi-
producerande och användande företag innebär en tidigare möjlighet 
till anslutning till elnät förbättrade möjligheter till stärkt konkur-
renskraft. Det skapas också förbättrade möjligheter till sysselsätt-
ning och lokal utveckling där sådana företag finns eller etableras. 

Konsekvenser för kommuner och staten 

Förslagen bidrar sammantaget till kortare ledtider. De skapar för-
utsättningar att korta vissa samråd med några månader, t.ex. för att 
frågor om ledningen behövs eller ska byggas som luftledning eller 
kabel kan undvikas. Även handläggningen hos Energimarknadsinspek-
tionen kan kortas med några månader genom att tydligare lagstift-
ning och vägledning underlättar prövningen och bör bidra till bättre 
underlag samt minskat behov av kompletteringar. Någon månad kan 
sparas vid genomförande och byggande i de projekt ledningsrätt och 
koncessionsprövning sker mer parallellt eftersom dispenser från bio-
topskydd och strandskydd inte behöver inväntas. Riskerna för för-
seningar som i vissa fall kan uppgå till flera år, minskar bl.a. genom 
förenklat teknikval och mindre risk för olika bedömningar från nät-
företag och Energimarknadsinspektionen. 

För de särskilda uppdragen till Boverket, Folkhälsomyndigheten, 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna krävs resurser. Även vid Energi-
myndigheten kommer resurser krävas för utpekande av områden av 
riksintresse. Kommuner påverkas av ändrade krav på planering, av 
att fler områden av riksintresse kan tillkomma och genom att de blir 
av med vissa prövningar. 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutande-
rätt på något område och har därför ingen påverkan på den kom-
munala självstyrelsen. 

Andra konsekvenser av förslagen 

Konsekvenserna av utredningens förslag för enskilda är i huvudsak 
indirekta och följer av övriga beskrivna konsekvenser. Tidigarelagd 
utbyggnad påverkar hastigheten i strukturomvandlingen och en över-
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flyttning av arbetstillfällen till elektrifierade verksamheter kan ske 
tidigare. Utredningens förslag förväntas inte öka intrången men kan 
bidra till att intrång och ianspråktagande av mark kan ske något 
tidigare. 

Den huvudsakliga effekten av utredningens förslag, att utbyggnad 
och förstärkning av elnät som behövs eller är lönsamma kan tidigare-
läggas, förväntas vara samhällsekonomiskt positiv. 

Föreslagna uppdrag om vägledning för fåglar och magnetfält kan 
bidra positivt till övriga miljömål. 

Transporteffektivt samhälle 

För att vara i linje med Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonoll-
utsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets 
klimatomställning stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, håll-
bara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffek-
tiva fordon och fartyg. Enligt utredningen krävs en utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, last-
bil och inrikes flyg minskar för att transportsektorns klimatomställ-
ning ska ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att 
den ska vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 

Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle 

Enligt utredningen innebär nuvarande lagstiftning en otydlig regler-
ing av hur den nationella planen för transportinfrastruktur, läns-
planerna för regional transportinfrastruktur och Trafikverket ska för-
hålla sig till behovet av ett transporteffektivt samhälle. Utredningen 
föreslår därför att begreppet transporteffektivt samhälle införs i för-
ordningarna som reglerar den nationella planen för transportinfra-
struktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur samt 
att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas till begreppet transport-
effektivt samhälle för att konkretisera dess innebörd. Utredningens 
förslag innebär att den nationella planen och länsplanerna ska bidra 
till att trafikarbetet för vart och ett av de energi- och resursintensiva 
fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg följer en minskande 
trend över tid. 
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Bidraget till minskat trafikarbete från den nationella planen och 
länsplanerna är begränsat, men förväntas kompletteras av bidrag till 
minskat trafikarbete från t.ex. styrmedel och kommunal fysisk planer-
ing i ett Sverige som utvecklas i linje med beslutade klimatmål. 
Planerna behöver passa in i ett samhälle där trafikarbetet minskar till 
följd av flera aktörers agerande. Utredningen föreslår därför att den 
nationella planen och länsplanerna utöver att bidra till, även ska passa 
in i ett transporteffektivt samhälle. Med detta avses att infrastruktur-
objekt i den nationella planen och i länsplanerna ska vara samhälls-
ekonomiskt lönsamma även vid en utveckling mot ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes 
flyg inte ökar. 

Utredningen förslår också att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt sam-
hälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. 
Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle 
förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar till att 
öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen. 

Fyrstegsprincipen i transportplaneringen 

Fyrstegsprincipen innebär att problem i transportsystemet ska lösas 
med åtgärder som påverkar transportefterfrågan, val av transportsätt 
eller som gör det möjligt att nyttja befintlig transportinfrastruktur 
mer effektivt framför åtgärder som nybyggnation av infrastruktur 
eller större ombyggnationer. Utredningen menar att fyrstegsprinci-
pen inte tillämpas som avsett. Dagens planering med åtgärdsvals-
studier som bas utgår från identifierade lokala brister i stället för från 
ett systemperspektiv som ofta är nödvändigt för att identifiera brister 
relaterade till klimat- och miljömål. Trafikverket anser sig också ha 
ett starkt begränsat mandat att arbeta med de två första stegen i fyr-
stegsprincipen. Resultatet blir i många fall en bakvänd tillämpning av 
fyrstegsprincipen där identifierade brister i transportsystemet i första 
hand åtgärdas med infrastrukturinvesteringar. 

Utredningen föreslår att inriktningen av den nationella planen 
respektive länsplanerna ska bestämmas med utgångspunkt i ett trafik-
slagsövergripande helhetsperspektiv på transportsystemet och fyr-
stegsprincipen. Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering 



SOU 2022:21 Sammanfattning 

33 

till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. föreslås få ett 
tillägg som innebär att statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder 
som kan minska behovet av nybyggnationer eller större ombyggna-
tioner av transportinfrastruktur genom att påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller genom en effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. Tillägg görs också för att specifikt 
förtydliga att kommuner och regioner ska kunna ta emot medfinan-
siering för sådana åtgärder. 

Dessutom föreslås Trafikverkets instruktion ändras så att det tyd-
liggörs att myndighetens uppdrag är bredare än infrastrukturplaner-
ing. Trafikverkets mandat ska även inkludera att planera, föreslå, 
finansiera och genomföra åtgärder som kan påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller ge effektivare användning av befint-
lig infrastruktur. 

Avslutningsvis föreslås Trafikverket få i uppgift att stödja andra 
aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras arbete med åtgärder 
som kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som 
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur. 

Tidigare beslutade infrastrukturobjekt 

För att på ett adekvat sätt påverka transportsystemets utveckling är 
det inte tillräckligt att nya objekt som kommer in i infrastruktur-
planeringen ligger i linje med klimat- och miljömålen. Om redan be-
slutade objekt eller projekt finns kvar trots att de motverkar eller 
inte ligger i linje med de transportpolitiska målen inklusive klimat-
målet kommer måluppfyllelsen att försvåras. 

Utredningen föreslår därför att den som upprättar den nationella 
planen respektive en länsplan ska fastställa om tidigare beslutade 
infrastrukturobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning 
som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. 
Den som upprättar sådana planer förutsätts se till att endast infra-
strukturobjekt som följer den inriktningen inkluderas i föreliggande 
planförslag, om det inte finns särskilda skäl för undantag. 

Förslaget förväntas bl.a. minska transportplaneringens inneboende 
tröghet avseende inriktningsförändringar och samverkar i hög grad 
med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas inriktning. 
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En scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering 

Ett huvudproblem med dagens infrastrukturplanering är den pro-
gnosbaserade planeringsansatsen. Den gör att investeringar i utbyggd 
vägkapacitet beräknas bli lönsamma och vara rationella eftersom en 
generell fortsatt trafikökning med personbil och lastbil prognosti-
ceras. Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad 
biltrafik, lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder 
som inte passar in i ett framtida hållbart och transporteffektivt sam-
hälle. Det uppstår också konflikter mellan å ena sidan Trafikverkets 
prognosbaserade planering som utgår från ökande trafikflöden och 
å andra sidan lokalt beslutade mål om trafikbegränsningar och pla-
nerad stadsutveckling. 

Utredningen anser att transportplaneringen inte längre kan base-
ras på en prognos som bygger på historiska samband och som leder 
till en ohållbar ökning av bil- och lastbilstrafik samt flygresande. 
Utredningen föreslår därför att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafik-
utvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska tas fram i 
samverkan med andra myndigheter och organ och ligga till grund för 
val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen och 
för strategiska miljöbedömningar inom ramen för densamma. Vidare 
ska Trafikverket bistå andra planeringsansvariga myndigheter och 
organ vid utarbetandet av regionalt anpassade scenarier för trafik-
utvecklingen. Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillsammans med 
berörda myndigheter precisera hur den scenariobaserade arbets-
metodiken ska utformas. 

Tidsvärderingar och kalkylränta 

Utredningen menar att det finns skäl att se över hur samhällsekono-
miska analyser genomförs inom ramen för dagens transportplaner-
ing. Utredningen anser därför att regeringen ska ge Trafikverket i 
uppdrag att göra en sådan översyn med utgångspunkt i nationellt och 
internationellt använda metoder och modeller som beskriver nyttor 
och kostnader av styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt 
samhälle. I uppdraget ska ingå att, utifrån erfarenheterna, granska 
användningen av analysmetoder och kalkylvärden i den s.k. ASEK-
rapporten. 
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Transportvillkor i miljöbalken 

Utredningen föreslår att miljöbalken ändras så att ett tillstånd i före-
kommande fall ska innehålla transportvillkor. På så vis måste pröv-
ningsmyndigheten ta ställning till behovet av sådana villkor och endast 
avstå från att föreskriva transportvillkor om det inte är aktuellt eller 
befogat i det enskilda fallet. En verksamhetsutövare ska dessutom 
redan enligt 6 kap. 35 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma 
de miljöeffekter inklusive på klimat som verksamheten kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt ange uppgifter om 
de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 
avhjälpa de negativa miljö- och klimateffekterna. Detta gäller även 
de miljöeffekter som uppkommer från verksamhetens följdföretag i 
form av transporter. Det finns därför redan ett tillräckligt underlag 
för prövningsmyndigheten att bedöma om tillståndet ska förenas 
med transportvillkor. 

Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utvecklade stadsmiljöavtal kommer att vara en viktig del i arbetet 
mot ett transporteffektivt samhälle. Satsningar på utvecklade stads-
miljöavtal har sannolikt också betydelse för möjligheten att få till 
stånd en socialt hållbar klimatomställning av transportsektorn i hela 
landet. 

Ökad möjlighet till gångtrafik spelar en viktig roll för att möjlig-
göra ett stärkt fokus på tillgänglighet när kommuner trafik- och 
stadsplanerar. Det finns också behov av att kunna genomföra sam-
lade paket med åtgärder för att minska biltrafiken. Åtgärdspaket bör 
innehålla både piska och morot och där kan ökade möjligheter till 
gång spela en viktig roll som morot. 

Utredningen föreslår därför att stöd ska kunna sökas för infra-
struktur för gång inom ramen för stadsmiljöavtal. Förbättrade möj-
ligheter för gående spelar stor roll för förutsättningarna att skapa en 
attraktiv helhetslösning och ytprioritering mellan gång, cykel, kol-
lektivtrafik och bil. Utredningen föreslår också att godkända mot-
prestationer inom ramen för stadsmiljöavtal ska inkludera åtgärder 
som kan bidra till att begränsa biltrafiken. 

Avslutningsvis föreslås att regeringen tillsätter två utredningar, 
en som ska undersöka om statligt stöd får och bör kunna ges till drift 
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av lokal eller regional kollektivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal 
och en som ska utreda förutsättningarna för en reglering av hur staten 
kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och 
regioner kring hållbar utveckling av transporter i tätort, med fokus 
på större kommuner och stadsregioner. En förutsättning för det 
sistnämnda uppdraget bör vara att biltrafiken inom avtalsområdet 
inte får öka och att den på sikt ska minska. 

Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Den fysiska planeringen på kommunal nivå har stor betydelse för ett 
transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Det finns därför 
ett behov av att låta fyrstegsprincipen utgöra en del av miljöbedöm-
ningarna av översiktsplaner och detaljplaner som ger upphov till be-
tydande trafikflöden. 

I dag saknas ett uttryckligt stöd för att beakta fyrstegsprincipen 
i de strategiska miljöbedömningar som föregår översiktsplaner och 
detaljplaner. Utredningen föreslår därför en ändring i PBL som anger 
att en strategisk miljöbedömning ska göras för en plan som medför 
betydande trafikflöden. 

De föreslagna ändringarna innebär att kommunerna i ett tidigt 
skede av den fysiska planeringen ska beakta förutsättningarna för 
tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner. 
Det minskar behovet av transporter och möjliggör ett ökat resande 
med gång, cykel och kollektivtrafik. Krav på miljöbedömningar med 
utgångspunkt i fyrstegsprincipen innebär att kommunerna ska beakta 
trafikflöden i planeringen och de kan därför också förväntas vidta 
steg 1- och steg 2-åtgärder i större utsträckning. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningen föreslår att länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen 
ska stärkas i syfte att ge de övergripande transportpolitiska målen ett 
större genomslag i den fysiska planeringen på kommunal och regional 
nivå. De föreslagna ändringarna i PBL och i länsstyrelseinstruktionen 
ger stöd för att länsstyrelsen i samråds- och granskningsförfarandet 
i de olika planprocesserna ska verka för åtgärder som styr samhälls-
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planeringen mot ett transporteffektivt samhälle. Utredningens för-
slag ger alltså stöd för att de transportpolitiska målen ska ges ett ökat 
genomslag i den fysiska planeringen på kommunal och regional nivå. 

Sammantagna effekter och konsekvenser av förslagen 

Sammantaget främjar utredningens förslag åtgärder som minskar trans-
portefterfrågan, påverkar val av färdmedel i riktning mot gång, cykel 
och kollektivtrafik samt leder till en effektivare användning av be-
fintlig transportinfrastruktur. Förslagen förväntas leda till minskade 
investeringar i utökad vägkapacitet. Utredningens förslag garanterar 
dock inte att vissa specifika åtgärder kommer att vidtas respektive 
inte vidtas och utredningen kan därmed inte förutsäga med precision 
vilka effekterna och konsekvenserna blir. 

Effekt på växthusgasutsläppen 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att minska Sveriges 
utsläpp av växthusgaser betydligt jämfört med om de inte genomförs 
(nollalternativet). Utsläppsminskningar förväntas inom vägtransport-
sektorn till följd av minskad användning av fossila drivmedel. För-
slagen bedöms även leda till utsläppsminskningar inom andra sektorer, 
framför allt till följd av att biodrivmedel som inte längre behövs för 
vägtransporter när trafikarbetet dämpas kan ersätta fossila bränslen 
inom t.ex. luft- och sjöfart. 

Konsekvenser för företag 

Förslagen kommer att påverka företag i olika grad beroende på 
bransch och på hur pass påverkad branschen är av åtgärder som syftar 
till att minska trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg. 
Förutsättningarna för transportköpande och transportberoende före-
tag kommer att förändras. Ett ökat fokus på transporteffektivitet och 
tillgänglighet i transportplaneringen kan t.ex. få till följd att bilbero-
ende större handelsplatser och arbetsplatser blir mindre attraktiva i 
förhållande till konkurrerande verksamheter med större möjligheter 
till ett hållbart resande. 
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Åtgärder som ökar kostnaderna för godstransporter kan påverka 
den svenska industrins konkurrenskraft negativt. Det finns dock 
flera åtgärder som kan minska trafikarbetet med lastbil utan att nöd-
vändigtvis öka kostnaderna för godstransporter, t.ex. att göra det 
möjligt att använda längre och tyngre lastbilar och åtgärder för att 
stärka godstransporter på järnväg. 

Pandemin har visat på sårbarheten i globala värdekedjor baserade 
på just-in-time-leveranser och Rysslands invasion av Ukraina med 
efterföljande sanktioner har lett till ökat pris på världsmarknaden för 
råolja och kraftigt höjda drivmedelspriser. Ett ökat fokus på trans-
porteffektivitet kan möjliggöra att svenska företag står bättre rustade 
för att möta framtida osäkerheter och stora prisökningar på energi 
och drivmedel till följd av omvärldshändelser. 

Konsekvenser för kommuner och staten 

Förslagen inom områdena transportplanering för ett transport-
effektivt samhälle och utvidgade stadsmiljöavtal medför inga krav på 
kommunerna och leder därför inte till några obligatoriska kostnads-
ökningar för dessa. Ett stort antal kommuner kommer dock sanno-
likt att välja att utnyttja de förbättrade ekonomiska och kompetens-
mässiga förutsättningar som förslagen innebär för att vidta fler eller 
större åtgärder som bidrar till ett transporteffektivt samhälle och 
minskat trafikarbete med bil jämfört med i dag. Detta ökar berörda 
kommuners kostnader för sådana åtgärder även om åtgärderna med-
finansieras via länsplan. Vidtagna åtgärder kan dock, i enlighet med 
åtgärdernas syfte, förväntas minska berörda kommuners kostnader 
relaterade till ökad biltrafik och bidra till andra positiva budgetära 
effekter på kort och lång sikt. 

Utredningens förslag om att använda fyrstegsprincipen i miljö-
bedömningar av planer för att beakta trafikflöden specificerar ett 
arbetssätt vilket inte nödvändigtvis behöver innebära en ökad arbets-
börda i jämförelse med hur kommuner arbetar i dag. 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutande-
rätt på något område och har därför ingen påverkan på den kom-
munala självstyrelsen. 

Trafikverket är den statliga aktör som är mest berörd av utred-
ningens förslag. Trafikverket har i dag personal som arbetar med lik-
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artade frågor eller innehar motsvarande kompetens. Den tydliga kurs-
ändringen gör dock att utredningen bedömer att Trafikverket behöver 
förstärka sina personella resurser både regionalt och nationellt. 

Utredningen föreslår att finansieringen av förslagen om förändrad 
transportplanering i sin helhet ska vara budgetmässigt neutral och 
verkställas genom omprioritering inom och mellan anslagen för trans-
portplanering inom Utgiftsområde 22 Kommunikationer. 

Andra konsekvenser av förslagen 

Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt för-
bättras ökar tillgången till mobilitet för grupper som inte kör bil eller 
kör bil i mindre utsträckning, exempelvis kvinnor, barn, äldre och 
ekonomiskt svaga. Utredningens förslag kan antas leda till såväl ökad 
jämställdhet som jämlikhet. Förslagen kan vidare förväntas få en 
positiv påverkan på möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. 
Åtgärder för att minska biltrafiken kan däremot förväntas leda till 
sämre tillgänglighet med bil, exempelvis genom att sänkta hastighets-
gränser ökar restiderna, vilket särskilt drabbar grupper som av olika 
anledningar saknar alternativ till bilen. 

Att i linje med utredningens förslag förbättra förutsättningarna 
för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive genom omfördelning 
av vägytor, samtidigt som hastigheter sänks för bilar har en positiv 
inverkan på trafiksäkerheten. 

Genom att främja åtgärder för minskat vägtrafikarbete och sänkta 
hastigheter förväntas utredningens förslag resultera i minskade luft-
föroreningar av t.ex. partiklar och kväveoxider. Förslagen bidrar där-
igenom till att uppfylla bl.a. miljökvalitetsmålen Frisk luft och God 
bebyggd miljö. 
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Summary 

The Climate Law Inquiry’s final report presents proposals for amend-
ments to the legislation in three areas: promoting contributions to 
the climate transition, facilitating construction of electricity grids 
and a transport-efficient society. 

Promoting contributions to the climate transition 

Legal scope for giving the climate greater weight in the permit 
procedure under the Environmental Code 

The Inquiry has had the task of investigating the possibility of weigh-
ing climate benefits against negative impacts on human health and 
the environment through a special balancing rule in the Environmen-
tal Code or in some other way. This report contains an analysis of 
the size of the legal scope for giving the climate greater weight in 
relation to other protection interests under the Swedish Environ-
mental Code. This analysis shows that there is some legal scope but 
that it is very limited. 

With the systematic approach of the Environmental Code, a new 
provision in Chapter 2 would not make balancing possible against 
interests regulated in other parts of the Environmental Code, and it 
is generally interests of this kind that are impediments in the permit 
procedure. Elsewhere in the Code, balancing concerning land, water 
and the physical environment in general is carried out under Chap-
ter 3 of the Code, where total defence is also given standing as a spe-
cial interest; environmental quality standards are regulated in Chap-
ter 5 of the Code and protection of certain areas and of biodiversity 
is regulated in Chapters 7 and 8 of the Code and at ordinance (i.e. 
Government regulation) level. 
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Some of the protection interests follow from EU law, such as the 
Birds Directive and Habitats Directive and environmental quality 
standards. At EU level there is some legal scope to give the climate 
greater weight in the permit procedure, but it is relatively small. 

A climate-adapted appropriate location principle 

The Inquiry proposes climate-adapting the appropriate location prin-
ciple in Chapter 2, Section 6 of the Environmental Code so that it 
also requires that the location chosen enables the purpose of the 
activity or the measure to be achieved with the least climate impact 
or the greatest contribution to minimising climate. 

The intention of climate-adapting the appropriate location prin-
ciple is to make use of the limited legal scope available for balancing 
in favour of the climate, which can, in some cases, lead to a location 
that would not otherwise have been considered suitable. The overall 
assessment in the case determines which interest carries most weight. 

Along with the proposals in the Inquiry’s interim report, the 
amendment of the appropriate location principle will lead to the 
climate perspective being implemented in a thoroughgoing way in 
Chapter 2 of the Environmental Code. A clarification of the appro-
priate location principle also contributes to strengthening the In-
quiry’s proposal to prescribe conditions for transport. 

A new balancing rule in Chapter 2 of the Environmental Code 

The Inquiry has considered several ways of designing a balancing rule 
that would give the climate greater weight in relation to human 
health and other environmental interests in the permit procedure 
under the Environmental Code. The reason for rejections of permit 
applications is generally that the permit authority has made the assess-
ment that the activity would have too much of a negative impact on 
protection interests with a strong standing, such as biodiversity and 
total defence activities, that are regulated in Chapter 2. A balancing 
rule in Chapter 2 of the Environmental Code would hardly make any 
difference in relation to these protection interests. Since strong in-
terests are involved, nor would the desired effect be achieved by 
creating balancing rules in other parts of the Environmental Code. 
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An increased contribution to the climate transition can mainly be 
realised in two ways in the permit procedure. One is that more activ-
ities that contribute to the climate transition are given permits and 
the other is that the examination is faster. For many types of activities 
the biggest obstacle is not that they do not get a permit but that it 
takes too long to get one. The Inquiry does not recommend a balanc-
ing rule in Chapter 2 of the Environmental Code since such a rule is 
judged to have a very limited effect both on the possibilities of get-
ting a permit and in shortening the length of the permit procedure. 
On the contrary, a rule of that kind would probably extend the 
length of the procedure in many cases. The positive effects are there-
fore judged to be very small and not to outweigh the negative conse-
quences. 

Guidance on coexistence with total defence interests 

Operators need to be given early guidance about when and how a 
planned activity can cause substantial harm to total defence interests 
and how a potential conflict can be solved. With such guidance an 
operator would be able to make the adjustments needed to their appli-
cation so that the defence authorities will not oppose the activity. 

Several steps have already been taken to foster coexistence, and 
the Inquiry takes a positive view of this; but there are still several 
areas where early responses and greater clarity are required. The 
Swedish Armed Forces should therefore be given a separate com-
mission to produce guidance about how activities that contribute to 
the climate transition can coexist with defence activities without sub-
stantially counteracting total defence interests or causing substantial 
harm to areas that are of national interest because they are needed 
for total defence installations under Chapter 3, Section 9 of the 
Environmental Code. 

An investigation should also be made of whether it is possible to 
set time limits for giving responses so as to avoid uncertain and pro-
tracted processes. In addition, further clarification is needed regard-
ing the dialogue between the Swedish Armed Forces and applicants. 
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Inserting the climate in Chapter 3 of the Environmental Code 

Several of the types of activities identified by the Inquiry as key activ-
ities for the climate transition are considered to be essential for other 
reasons, and land or water areas that they need to use may already be 
identified as areas of national interest under Chapter 3 of the Envi-
ronmental Code. Amending Chapter 3, Section 8 of the Environmen-
tal Code to include these activities would therefore not make any 
difference. 

The climate interest is of a different character from total defence 
interests since it is not possible to identify in advance which areas 
will be needed by activities that contribute to the climate transition. 
This means that giving the climate interest the same type of priority 
as total defence under Chapter 3, Section 10 of the Environmental 
Code is not appropriate either. Moreover, the Inquiry makes the 
assessment that it can be inappropriate to allow the climate interest 
to carry greater weight than other interests under Chapter 3 of the 
Environmental Code since a rule of that kind could, for example, put 
the survival of reindeer husbandry at risk. 

Weighing the climate against protection interests under Chapters 5, 
7 and 8 of the Environmental Code 

The Inquiry makes the assessment that it is neither appropriate nor 
possible for Sweden to press for amendments to EU law that weaken 
certain protection interests, e.g. in the form of protection for birds 
or other species in the EU’s nature directives. These protection in-
terests constitute prohibitions and the scope for amending Swedish 
legislation to give the climate more weight is therefore small. How-
ever, developments in the EU may mean that, at least, the possibility 
for certain types of activities to be given exemptions may increase. 

There is no established instrument for creating exceptions from 
protection interests in EU law and an exemption review is required 
in the cases covered by the prohibitions. It would be desirable for 
Sweden to review its implementation of the EU Birds Directive and 
Habitats Directive and to follow up case-law so as to clarify which 
cases require exemptions. 

The Inquiry proposes exemptions for certain electric power lines 
from biotope protection areas and shore protection areas; this is an 
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example of how legislation for protection interests put in place at 
national level can be reviewed to ease the way for types of activities 
central to the climate transition. Apart from this, the Inquiry has not 
been able to investigate further reasons for exemptions or excep-
tions. 

Supplement to the Government’s consideration of permissibility 

The Inquiry’s proposal in its interim report to amend the objectives 
of the Environmental Code makes clear that the Government can 
reserve the right to consider the permissibility of an activity under 
Chapter 17, Section 3 of the Environmental Code if the scope of the 
activity is or is likely to be substantial or intrusive in relation to the 
objective of minimising climate change. An addition could be made 
to the Government’s consideration of permissibility so that the 
Government always has to, or after a reservation, can reserve for it-
self the right to consider the permissibility of an activity that is of great 
importance for the climate transition. 

However, the Inquiry does not recommend an addition of that 
kind since its positive effects in the form of more permits, if any, are 
small in relation to the negative consequences in the form of longer 
processing times and the need for additional resources in the Govern-
ment Offices. 

Other ways of promoting contributions to the climate transition 

According to its legislative history, the Environmental Code already 
includes the climate – but it is regularly not taken into account in 
permit procedures. The clarifications that the Inquiry proposes in its 
interim report about how consideration is to be given to the climate 
perspective are essential since case-law will not change unless the leg-
islation is changed first. With those proposals, account can be taken 
both of different types of measures to reduce emissions and of con-
tributions to the climate transition. Moreover, the proposals make it 
possible to take these measures and contributions into account both 
in the permit procedure and in supervision. 

As regards activities examined under sectoral legislation, it is pos-
sible to review the regulations in order to improve the possibilities 
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of getting a permit, but especially so as to make the process faster 
than at present. The Inquiry presents a number of proposals about 
the electricity grid that exemplify how this kind of review can pro-
mote types of activities that contribute to the climate transition. 

A number of initiatives are currently under way to shorten permit 
procedures and make them more effective. Since faster permit pro-
cedures are most important in order to enable more activities to 
transition and contribute to the climate transition, this work should 
continue for the permit procedures under both the Environmental 
Code and sectoral legislation. 

The electricity grid 

Purpose of the proposals 

The expected transition in energy production, greatly increased elec-
tricity use in the future and an aged electricity grid entail major needs 
to adapt and expand the electricity grid. The Inquiry has reviewed 
the legislation in order both to enable planning and permit proce-
dures regarding electricity grid construction that take the impor-
tance of electrification for the climate transition into account and to 
contribute to a faster process for renewing, reinforcing and expand-
ing the electricity grid. The proposals also exemplify how sectoral 
legislation can be reviewed so as to promote activities that contribute 
to the climate transition. Some proposals are also intended to facil-
itate consideration of system and preparedness perspectives in con-
cession procedures. 

The Inquiry has focused on amendments to the legislation on 
power lines where a concession is required for the particular power 
line, partly because these lines have longer lead times than the rest 
of the electricity grid. Reducing the total lead times for electricity 
grid construction also requires changes to ways of working among 
both applicants and authorities, including grid investigations, pro-
curement and construction contracts, as well as more of parallel 
processes. There are also a number of other aspects that affect the 
possibilities of achieving the energy and climate objectives where the 
Inquiry does not present any proposals, e.g. tariff systems and flex-
ibility solutions. 
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The electricity grid in planning 

There are a number of different planning instruments that concern 
the electricity grid, as well as many different actors with partly un-
clear roles. The Inquiry proposes a review of how stronger planning 
and collaboration can make an effective climate transition more pos-
sible. This proposal is intended to create conditions in the long term 
to ensure the continued functioning and development of the elec-
tricity grid. 

According to the proposal, the Government should appoint an 
inquiry to make an analysis of how energy and climate planning can 
be structured and coordinated in a clearer way than at present. An 
inquiry of that kind would review how the work of the county ad-
ministrative boards on energy and climate strategies can be strength-
ened, including by the production of relevant planning material and 
action plans in the areas of energy and climate at regional level that 
will be regularly updated as appropriate. 

Such an inquiry would also clarify the role of the municipalities and 
regions in planning the energy and climate transition. The Inquiry 
also proposes that the Municipal Energy Planning Act (1977:439) be 
amended so that it instead applies to municipal energy and climate 
planning. The purpose, content and use of municipal energy and cli-
mate planning should also be reviewed. 

An investigation should also be carried out of how coordination 
should take place between county administrative boards and munici-
palities and with other types of planning under the Planning and 
Building Act (2010:900), for example. 

As regards physical planning under the Planning and Building 
Act, the Inquiry considers that the legislation is functional but that 
stronger guidance is needed concerning how physical planning affects 
the need for grid capacity and how physical planning should take 
account of the electricity grid. Relevant regional planning material 
for energy and climate planning produced by the county admini-
strative board could be a tool for compiling land needs resulting from 
the development plans of the transmission and distribution system 
operators in each county. Giving the county administrative board a 
stronger role and resources to communicate these land needs could 
facilitate electrification. 
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The Inquiry proposes that the National Board of Housing, Building 
and Planning be given a commission to review guidance around the 
Planning and Building Act and electricity grids in order to identify 
what can obstruct the use of electricity grids and how consideration 
of electricity grids can be facilitated in physical planning. 

The Inquiry makes the assessment that the designation of the 
land and water areas that are of national interest for energy distribu-
tion should be given priority by the Swedish Energy Agency. 

Clearer concession procedures for particular power lines 

In order to contribute to more predictable, effective and rapid pro-
cedures, the Inquiry presents a proposal that clarifies the examina-
tion of the suitability of a power line as part of the concession proce-
dure for a particular power line. According to this proposal, a power 
line will be considered suitable if it is needed to fulfil obligations 
under the Electricity Act (1997:857) or EU law. A power line will 
also be considered suitable if it is needed to ensure a secure and 
sufficient supply of electricity, which includes future expected needs 
and can be based on a forecast or a scenario, or if increased grid capac-
ity is assessed to be profitable for society, e.g. through construction 
to remove limitations on transfers between electricity areas. Other 
power lines can also be considered suitable provided that they are 
needed to satisfy another important public interest. Moreover, the 
examination of suitability proposed will include an assessment of the 
placing of the power line in the grid and its technical design regard-
ing direct or alternating current and voltage. The Inquiry proposes 
that a new provision should regulate exhaustively which aspects of 
the execution of the power line should be assessed as part of the 
examination of suitability. 

According to the proposal, other questions concerning the loca-
tion and design of the power line should not be assessed as part of 
the examination of suitability. These matters are assessed as part of 
the examination of the power line’s compatibility with the Environ-
mental Code and the proposed regulation of the choice between 
overhead lines and cables. 

The environmental examination should cover the construction 
and use of the power line on an outlined location. The proposal also 
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clarifies that the provisions on management of land and water areas 
in Chapters 3 and 4 of the Environmental Code will only be applied 
in concession procedures for a particular power line in respect of the 
outlined location and if the decision means a change of land use. At 
the same time, more guidance should be given in order to clarify and 
facilitate the application of the Environmental Code by commission-
ing the Public Health Agency of Sweden to produce guidance on 
magnetic fields and the Swedish Environmental Protection Agency 
on birds. The county administrative boards should be commissioned 
with reviewing their role so that it is clearer and more uniform in 
consultations and in the concession procedures. 

The Inquiry proposes that any conditions set should be compat-
ible with the purpose of the power line, regulations about power 
quality, objectives for operational reliability in the transmission grid 
or regulations on electrical safety. 

In addition, an inquiry should be tasked with conducting a review 
of the compensation provisions in order to contribute to greater accep-
tance, faster permit processes and better conditions for expanding 
the electricity grid in an effective way. 

Assessment of overhead lines or cables in concession procedures 
for a particular power line 

The choice between overhead lines and underground or submarine 
cables often takes a great deal of time in procedures and leads to 
extensive requirements for investigations in the AC grid at voltage 
levels of 130 kV and higher. It is also at these voltage levels that it 
has been pointed out that there are transmission and distribution 
technology challenges in using too much cabling. 

The Inquiry therefore proposes that a general provision be added 
to the Electricity Act concerning which aspects have to be given par-
ticular consideration in the choice between overhead lines and cables. 
An authorisation should also be provided for the Government to 
issue regulations setting out criteria for the choice of technology 
between overhead lines and cables for power lines when a concession 
is required for a particular power line. These criteria are judged to be 
of crucial importance if the proposal is to achieve the purpose of 
contributing to shorter lead times. 
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The Inquiry proposes that the regulations state that, in principle, 
AC power lines intended for a voltage of 130 kV or higher should 
be built as overhead lines. Criteria are also proposed for when cables 
may be used. If one of the criteria regarding protection of buildings 
or human health and the environment, is met, a cable has to be used 
if and to the extent it is compatible with the aspects that should be 
given particular consideration in the choice between an overhead line 
and cable and the advantages that can be gained from cabling out-
weigh the disadvantages of an overhead line. The criteria also clarify 
when the reasons for this choice of technology have to be described 
in a concession application for a particular power line. 

Advance ruling 

The Inquiry proposes that a possibility should be introduced of re-
questing an advance ruling that a power line meets the criteria to be 
considered suitable under the Electricity Act. An advance ruling of 
this kind will enable a grid company to get a response at an early 
stage as to whether the Swedish Energy Markets Inspectorate makes 
the assessment that a particular power line is a suitable investment. 
This proposal saves resources and increases predictability, as well as 
facilitating consultations and planning by setting out certain limits 
ahead of a concession application for a particular power line. 

The proposal only applies to power lines that require a concession 
for a particular power line by the Swedish Energy Markets Inspec-
torate and that are likely to have significant effects on the environ-
ment. It should be possible to apply for a single advance ruling for 
several planned lines or reinforcements if the network company makes 
the assessment that they are interdependent, which increases the 
possibilities of considering the system perspective. 

The question of whether the power line is to be considered suit-
able relates only to the aspects to be assessed as part of the exami-
nation of suitability, i.e. both whether the power line is needed or 
whether it is to be considered profitable and whether it has a suitable 
placing in the grid and a suitable technical design regarding direct or 
alternating current and voltage. A positive advance ruling means that 
the Swedish Energy Markets Inspectorate decides that a power line 
is to be considered suitable. This should, with some possibility of a 
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review, be binding on the concession procedure provided that the 
application is submitted within a certain period of time. 

In a request for an advance ruling a grid company will also be able 
to request that the Swedish Energy Markets Inspectorate set out its 
assessment of the question of whether one or more alternative de-
signs of the power line are compatible with the purpose of the power 
line, regulations under Chapter 3, Section 9 of the Electricity Act, 
the objectives for operational reliability under Chapter 8, Section 3 b 
of the Electricity Act and regulations issued under the Electrical 
Safety Act. A request for an advanced ruling therefore means an oppor-
tunity to have alternatives that can influence the possibilities of ful-
filling these regulations or objectives assessed as part of the same re-
quest for an advanced ruling. Here, the request can only relate to 
alternatives that can have a decisive influence on these regulations or 
objectives. This can, for instance, involve whether combining one 
power line with another power line in the same structure is compat-
ible with requirements concerning operational reliability or to what 
extent cable can be used without any impact on power quality. 

The Swedish Energy Markets Inspectorate assessment of one or 
more alternative designs can be that one of them would not be com-
patible with the applicable requirements, with the consequence that 
that alternative does not need to be investigated in the subsequent 
specific environmental assessment. An assessment that one alter-
native is not compatible with the requirements is not binding on, but 
provides guidance for, the subsequent concession procedure. 

Exceptions from certain prohibitions 

The Inquiry proposes that the construction and maintenance of 
power lines with a concession for a particular power line should be 
excepted from the prohibitions in the Environmental Code on im-
pacts in biotope protection areas or shore protection areas. This also 
means exceptions from requirements for exemptions. 

For areas covered by general biotope protection or shore protec-
tion, exemptions are normally granted. In view of this and the other 
permit procedures required to build electricity grids, the Inquiry 
makes the assessment that the introduction of exceptions makes 
very little difference for the protection interests but saves significant 
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amounts of time and resources for both applicants and those pro-
cessing their applications. The exceptions can also facilitate efforts 
to have more of parallel processes since projects will not need to wait 
for exemption decisions. 

Exemptions are not always granted from the biotope protection 
decided specially by the Swedish Forest Agency. The Inquiry pro-
poses an exception to ensure that essential maintenance of power 
lines covered by its proposal can be carried out without an exemp-
tion being required. However, this proposed exception is limited to 
cases where a concession for a particular power line was granted be-
fore the biotope protection area was decided. 

These proposals apply only to power lines requiring concession 
for a particular power line. The environmental examination as part 
of the concession procedure and the other permit procedures and con-
sultations required to build a power line will still ensure sufficient 
environmental protection. The Inquiry also proposes that the county 
administrative boards be tasked with reviewing how they can moni-
tor the purpose of biotope and shore protection in consultations and 
in supervision regarding power lines requiring concession for a par-
ticular power line. 

Overall effects and impacts of the proposals 

The proposals make faster electricity grid construction possible and 
lead to a stronger system perspective and to it being possible to give 
greater consideration to function, operational reliability and power 
quality. This puts conditions in place for an electricity grid that pro-
vides sufficient protection of environment and property, as well as 
satisfactory safety from personal injury and damage to property, on 
account of electricity at the same time as making a faster increase in 
capacity possible. 

The Inquiry makes the assessment that the actual outcome for 
where and how power lines with voltage levels of 130 kV or higher 
will be built will not be substantially altered through the Inquiry’s 
proposals but that quicker decisions will be made in permit proce-
dures. However, if the conditions for using cabling at the voltage 
levels concerned are altered substantially in the future, it is impor-
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tant to review the criteria at that time so as to avoid negative conse-
quences. 

Effect on greenhouse gas emissions 

Electrification means that territorial emissions from large Swedish 
emission sources, in e.g. industrial production and transport, will de-
crease. Electricity producers and users can be connected earlier to 
the electricity grid, and activities can reduce their greenhouse gas 
emissions earlier, which increases the possibility of reaching Sweden’s 
climate objectives. 

Impacts on companies 

Simplified procedures and shorter lead times will save time and re-
sources in both government agencies and network companies. For 
companies producing or using energy, an earlier possibility of connect-
ing to the electricity grid means better possibilities of improving 
their competitiveness. Better possibilities are also created for employ-
ment and local development where these companies are in place or 
are established. 

Impacts on municipalities and central government 

Overall, the proposals contribute to shorter lead times. They make 
it possible to shorten certain consultations by some months, e.g. be-
cause questions concerning whether the power line is needed or is to 
be built as an overhead line or cable can be avoided. Processing at 
the Swedish Energy Markets Inspectorate can also be shortened by 
some months because clearer legislation and guidance facilitate the 
procedures and can be expected to contribute to better applications 
and less need to require supplemental information from the appli-
cant. About a month can be saved in the implementation and con-
struction in the projects in which utility easement and the concession 
procedure run in parallel since there is no need to wait for exemp-
tions from biotope protection and shore protection. The risks of 
delays, which can total several years in certain cases, decrease partly 
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due to a simplified choice of technology and less risk of different 
assessments by network companies and the Swedish Energy Markets 
Inspectorate. 

Resources are required for the special commissions to the National 
Board of Housing, Building and Planning, the Public Health Agency 
of Sweden, the Swedish Environmental Protection Agency and the 
county administrative boards. Resources will also be required at the 
Swedish Energy Agency for the designation of areas of national inter-
est. Municipalities are affected because of changes in planning require-
ments, because additional areas of national interest may be desig-
nated and because they will not have to carry out some exemption 
procedures. 

The Inquiry’s proposals do not restrict municipalities’ decision-
making rights in any area and therefore have no impact on local self-
government. 

Other impacts of the proposals 

The impacts of the Inquiry’s proposals for private individuals and 
entities are mainly indirect and follow from the other impacts de-
scribed. Earlier expansion affects the pace of the structural change, 
and an earlier transfer can take place of jobs to electrified activities. 
The Inquiry’s proposals are not expected to increase encroachments, 
but can contribute to encroachment and the use of land taking place 
slightly earlier. 

The main effect of the Inquiry’s proposals, that expansion and re-
inforcement of the electricity grid that is necessary or profitable can 
be brought forward, is expected to be socially positive. 

The proposed commissions for birds and magnetic fields can make 
positive contributions to the other environmental objectives. 

Transport-efficient society 

To be in line with Sweden’s long-term climate target of net zero emis-
sions of greenhouse gases by 2045, the climate transition of the trans-
port system needs to stand on three legs: a transport-efficient society; 
sustainable renewable vehicle fuels, including electrification; and 
energy efficient vehicles and ships. In the view of the Inquiry, a shift 
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is needed towards a transport-efficient society in which traffic work 
by cars, trucks and domestic aviation decreases so that the climate 
transition in the transport sector can take place in an environmen-
tally and socially sustainable way and so that it will be robust in the 
face of external change. 

Stronger steering towards a transport-efficient society 

In the view of the Inquiry, current legislation is unclear in its regu-
lation of how the national plan for transport infrastructure, the county 
plans for regional transport infrastructure and the Swedish Trans-
port Administration are to address the need for a transport-efficient 
society. The Inquiry therefore proposes that the term transport-effi-
cient society should be inserted in the ordinances regulating the na-
tional plan for transport infrastructure and the county plans for 
regional transport infrastructure and that a measurable parameter, 
traffic work, should be linked to the term transport-efficient society 
so as to be specific about what it means. The Inquiry’s proposals mean 
that the national plan and the county plans will have to contribute 
to traffic work in each of the energy and resource-intensive types of 
vehicles – cars, trucks and domestic aviation – following a decreasing 
trend over time. 

The contribution to a decrease in traffic work from the national 
plans and the county plans is limited, but is expected to be supple-
mented by contributions to less traffic work from, for example, policy 
instruments and municipal physical planning in a Sweden that is devel-
oping in line with the climate objectives adopted. The plans need to 
fit in with a society in which traffic work is decreasing as a result of 
actions taken by several actors. The Inquiry therefore proposes that 
the national plan and county plans should also fit in with a transport-
efficient society, in addition to contributing to it. What is meant here 
is that infrastructure projects included in the national plan and the 
county plans should also be socially profitable in a development 
towards a transport-efficient society in which the traffic work done 
by cars, trucks and domestic aviation does not increase. 

The Inquiry also proposes that the Ordinance containing instruc-
tions for the Swedish Transport Administration be amended to give 
the Administration the task of working for a transport-efficient 
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society in which traffic work by car, truck and domestic aviation de-
creases. The proposals made concerning stronger steering towards a 
transport-efficient society reinforce the effect of the Inquiry’s other 
proposals intended to increase the impact of the four-step principle 
in transport planning. 

The four-step principle in transport planning 

The four-step principle means that problems in transport planning 
should be solved by measures that influence transport demand or 
choices of modes of transport or that enable more efficient use to be 
made of existing transport infrastructure in preference to measures 
that require extensive new construction or major upgrading of infra-
structure. The Inquiry takes the view that the four-step principle is 
not being implemented as intended. Current planning using choice 
of measures studies is based on identified local deficiencies instead 
of a system perspective, which is often necessary to identify deficien-
cies related to climate and environmental objectives. The Swedish 
Transport Administration also considers that is has a severely re-
stricted mandate to work with the first two steps of the four-step 
principle. In many cases the result is a reversed application of the four-
step principle, where identified deficiencies in the transport system 
are addressed with infrastructure measures in the first place. 

The Inquiry proposes that the direction of the national plan and 
the county plans should be determined on the basis of a cross-modal 
overall perspective on the transport system and the four-step prin-
ciple. The Inquiry proposes adding a provision to the Ordinance on 
state cofinancing of certain regional public transport facilities etc. 
(2009:237) to the effect that state cofinancing may be granted for mea-
sures that can reduce the need for new construction or major upgrad-
ing of transport infrastructure by influencing demand or modal choice 
or through more efficient use of existing transport infrastructure. 
An additional provision is also proposed to specifically make it clear 
that municipalities and regions will be able to receive cofinancing for 
these measures. 

The Inquiry also proposes that the Ordinance containing instruc-
tions for the Swedish Transport Administration be amended to 
make it clear that the Administration’s remit is broader than infras-
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tructure planning. The mandate of the Swedish Transport Admini-
stration should also include planning, proposing, financing and im-
plementing measures that can influence transport demand or modal 
choice or result in more efficient use of existing transport infrastruc-
ture. 

Finally, the Inquiry propose that the Swedish Transport Admini-
stration be tasked with supporting other actors, small municipalities 
for instance, in their work on measures that can influence transport 
demand or modal choice or result in more efficient use of existing 
transport infrastructure. 

Infrastructure projects previously approved 

In order to influence the development of the transport system in an 
adequate way, it is not sufficient for new projects entering infras-
tructure planning to be in line with the climate and environmental 
objectives. If projects already approved are still included even though 
they counter or are not in line with transport policy objectives, in-
cluding the climate objective, this will make it more difficult to achieve 
these objectives. 

The Inquiry therefore proposes that the drafter of the national 
plan or a regional plan should determine whether previously ap-
proved infrastructure projects whose construction has not started 
follow the direction that is assessed as having the greatest effect in 
achieving the objectives of transport policy. The drafter of these plans 
is expected to ensure that only infrastructure projects that follow 
that direction are included in the plan proposal concerned, unless 
there are special reasons for exceptions. 

This proposal is, for example, expected to reduce the inherent iner-
tia regarding changes of direction and very much work together with 
the proposal for a change of starting point for the direction of the 
plans. 

A scenario-based working method for transport planning 

One main problem with current infrastructure planning is its fore-
cast-based approach to planning. This means that investments in 
greater road capacity are estimated to be profitable and to be rational 
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since a continued general increase in car and truck traffic is forecast. 
Transport planning using a baseline forecast of a continued increase 
in car traffic, truck traffic and air travel risks leading to measures that 
do not fit in with a future sustainable and transport-efficient society. 
Conflicts also arise between the Swedish Transport Administration’s 
forecast-based planning based on increasing traffic flows, on the one 
hand, and locally adopted objectives for traffic restrictions and 
planned urban development, on the other hand. 

The Inquiry considers that transport planning can no longer be 
based on a forecast that is built on historical correlations and that 
leads to an unsustainable increase in car and truck traffic and air travel. 
The Inquiry therefore proposes that the Ordinance containing instruc-
tions for the Swedish Transport Administration be amended so that 
the Administration has to produce and supply scenarios for the devel-
opment of traffic instead of a traffic forecast. The scenarios should 
be produced in collaboration with other government agencies and 
bodies and form the basis for the choice and dimensioning of mea-
sures in transport planning and for strategic environmental assess-
ments as part of that planning. The Swedish Transport Administra-
tion should also assist other agencies and bodies responsible for 
planning in producing adapted regional scenarios for the develop-
ment of traffic. The Inquiry therefore propose that the Swedish 
Transport Administration be given a commission to specify how to 
design the scenario-based method of working along with the rele-
vant agencies. 

Valuation of time and discount rate 

In the view of the Inquiry, there is reason to review how cost-benefit 
analyses are performed as part of present day transport planning. 
The Inquiry therefore considers that the Government should give 
the Swedish Transport Administration a commission to conduct such 
a review on the basis of nationally and internationally used methods 
and models that describe benefits and costs of policy instruments 
and measures for a transport-efficient society. The commission should 
include examining the use of analytical methods and input values for 
calculations in the “ASEK report”. 
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Transport conditions in the Environmental Code 

The Inquiry proposes that the Environmental Code be amended so 
that, where relevant, a permit will have to contain transport conditions. 
This means that the permit authority will have to consider the need 
for such conditions and only refrain from prescribing transport con-
ditions if this is not relevant or justified in the particular case. More-
over, an operator is already required, under Chapter 6, Section 35 of 
the Environmental Code, to identify, describe and assess the environ-
mental effects, including effects on the climate, that the activity is 
likely to have by itself or as a result of external events and provide 
details of the measures planned to prevent, counter or remedy the 
negative environmental and climate effects. This also applies to the 
environmental effects that arise from the undertakings resulting from 
the activity in the form of transports. So there is already a sufficient 
basis for the permit authority to assess whether the permit has to be 
combined with transport conditions. 

Extended urban environment agreements 

Extended urban environment agreements will be an important part 
of work towards a transport-efficient society. Initiatives for extended 
urban environment agreements will probably also be of importance 
for the possibility of bringing about a socially sustainable climate 
transition of the transport sector throughout the country. 

Greater opportunities for pedestrian traffic play an important role 
in enabling a stronger focus to be placed on accessibility in municipal 
traffic and urban planning. There is also a need to be able to implement 
integrated packages of measures to reduce car traffic. The packages 
of measures should contain both carrots and sticks, and here greater 
opportunities for pedestrian traffic can play an important role as a 
carrot. 

The Inquiry therefore proposes that financial support should be 
available for pedestrian infrastructure as part of urban environment 
agreements. Better opportunities for pedestrians play an important 
role for the possibilities of creating an attractive overall solution and 
the prioritisation of space between pedestrians, cycles, public trans-
port and car traffic. The Inquiry also proposes that approved munic-
ipal commitments in return for support as part of urban environment 
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agreements should include measures that can contribute to limiting 
car traffic. 

Finally, the Inquiry propose that the Government appoint two 
inquiries: one to investigate whether state support may be given and 
should be available for the operation of local or regional public trans-
port as part of an urban environment agreements and one to inves-
tigate the possibilities of regulating how the State can enter into nego-
tiation-based urban environment agreements with municipalities and 
regions concerning sustainable development of transport in urban 
areas, focusing on large municipalities and urban regions. One con-
dition for the latter remit should be that car traffic in the area covered 
by the agreement must not increase and that it must decrease in the 
long term. 

The four-step principle in environmental assessments of plans with 
substantial traffic flows 

Physical planning at municipal level is of great importance for trans-
port- and energy-efficient urban development. This means that there 
is a need to allow the four-step principle to be part of the environmen-
tal assessments of comprehensive plans and detailed development 
plans that give rise to substantial traffic flows. 

At present there is no explicit support for taking account of the 
four-step principle in the strategic environmental assessments that 
precede comprehensive plans and detailed development plans. The 
Inquiry therefore proposes an amendment to the Planning and Building 
Act stating that a strategic environmental assessment has to be carried 
out for a plan resulting in substantial traffic flows. 

The proposed amendments mean that, at an early stage of physi-
cal planning, municipalities have to take account of the possibilities 
for accessibility and closeness to various public and service functions. 
This reduces the need for transport and makes more travel on foot 
and by cycle and public transport possible. Requiring environmental 
assessments based on the four-step principle means that municipal-
ities have to take account of traffic flows in planning, and they can 
therefore also be expected to take step 1 and step 2 measures to a 
greater extent. 
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Role of the county administrative boards in physical planning 

The Inquiry proposes strengthening the role of the county adminis-
trative boards in physical planning in order to give the overall objec-
tives of transport policy more impact in physical planning at municipal 
and regional level. The proposed amendments to the Planning and 
Building Act and the Ordinance containing instructions for the county 
administrative boards provide support for county administrative boards 
working in the consultation and review procedure in the various plan-
ning processes for measures that steer urban and regional planning 
towards a transport-efficient society. The Inquiry’s proposals also 
provide support for giving the objectives of transport policy more 
impact in physical planning at municipal and regional level. 

Overall effects and impacts of the proposals 

Overall, the Inquiry’s proposals promote measures that reduce trans-
port demand, influence modal choice in the direction of travel on 
foot and by cycle and public transport and lead to more efficient use 
of existing transport infrastructure. The proposals are expected to 
lead to less investment in expanding road capacity. However, the 
Inquiry’s proposals do not guarantee that certain specific measures 
will or will not be taken, and the Inquiry is therefore unable to be 
precise about what the effects and impacts will be. 

Effect on greenhouse gas emissions 

The Inquiry makes the assessment that its proposals will considerably 
reduce Sweden’s greenhouse gas emissions compared with if they are 
not taken (baseline alternative). Emission reductions are expected in 
the road transport sector due to less use of fossil fuels. The proposals 
are also assessed as leading to emission reductions in other sectors, 
especially because biofuels no longer needed for road transport when 
traffic work there decreases can replace fossil fuels in, for example, 
aviation and shipping. 
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Impacts on companies 

The Inquiry’s proposals will affect companies to a different extent, 
depending on their industry and how much their industry is affected 
by measures intended to reduce traffic work by cars, trucks and domes-
tic aviation. The conditions for transport-purchasing and transport-
dependent companies will change. An increased focus on transport 
efficiency and accessibility in transport planning may, for instance, 
result in large car-dependent commercial centres and workplaces 
becoming less attractive than competing activities with better possi-
bilities for sustainable travel. 

Measures that increase the costs of goods transports can have a 
negative impact on the competitiveness of Swedish industry. There 
are, however, several measures that can reduce traffic work by trucks 
without necessarily increasing the costs of goods transports, e.g. 
making it possible to use longer and heavier trucks and measures to 
strengthen goods transports by rail. 

The pandemic has demonstrated the vulnerability of global value 
chains based on just-in-time deliveries and Russia’s invasion of 
Ukraine with the subsequent sanctions has led to higher prices in 
world markets for crude oil and strong increases in transport fuel 
prices. A greater focus on transport efficiency can enable Swedish com-
panies to be better equipped to meet future uncertainties and major 
price increases for energy and transport fuel on account of external 
events. 

Impacts for municipalities and central government 

The proposals in the areas of transport planning for a transport-effi-
cient society and extended urban environment agreements do not 
involve any requirements for municipalities and therefore do not 
lead to any compulsory cost increases for them. However, a large 
number of municipalities will probably choose to make use of the 
better financial possibilities and improved powers resulting from 
these proposals to take one or more major measures contributing to 
a transport-efficient society and reducing transport work compared 
with today. This increases the costs of the municipalities affected for 
these measures even if the measures are cofinanced via a county plan. 
However, the measures taken can, in accordance with their purpose, 
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be expected to reduce the costs of the municipalities affected related 
to increased motor traffic and contribute to other positive budgetary 
effects in the short and long term. 

The Inquiry’s proposals on using the four step principle in environ-
mental assessments of plans to take account of traffic flows specifies 
a way of working that does not necessarily need to involve a greater 
workload compared with current municipal working practices. 

The Inquiry’s proposals do not restrict municipalities’ decision-
making rights in any area and therefore have no impact on local self-
government. 

The Swedish Transport Administration is the central government 
actor most affected by the Inquiry’s proposals. At present the Swedish 
Transport Administration has staff who work on similar issues or 
have corresponding expertise. However, given the clear change of 
course, the Inquiry’s assessment is that the Swedish Transport Admin-
istration needs to reinforce its staff resources at both national and 
regional level. 

The Inquiry proposes that the financing of its proposals to change 
transport planning should, as a whole, be neutral in budget terms 
and be implemented through reprioritisation within and between the 
appropriations for transport planning in expenditure area 22 Commu-
nications. 

Other impacts of the proposals 

Improving the conditions for travel on foot and by cycle and public 
transport increases access to mobility for groups that do not drive or 
drive to a smaller extent such as women, children, older people and 
financially weak individuals. The Inquiry’s proposals can be assumed 
to lead both to greater gender equality and to greater equality for all. 
The proposals can also be expected to have a positive impact on the 
possibility of reaching the objectives of integration policy. However, 
measures to reduce car traffic can be expected to lead to poorer acces-
sibility by car because, for instance, lower speed limits increase trav-
elling times, which will have a particular impact on groups that have 
no alternative to the car. 

Taking action, in line with the Inquiry’s proposals, to improve the 
conditions for pedestrians, cyclists and public transport, including 
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by reallocating road space, while reducing speeds for motor traffic 
has a positive impact on traffic safety. 

By promoting measures for reduced road traffic work and lower 
speeds, the Inquiry’s proposals are expected to result in less air pollu-
tion from e.g. particles and nitrogen oxides. By doing so, the pro-
posals contribute to fulfilling the environmental quality objectives 
of Clean air and A good built environment. 
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Begrepp 

Främja bidrag till klimatomställningen 

Bidrag till 
klimatomställningen 

Att en verksamhet minskar sina egna 
utsläpp, sänker halten av växthusgaser i 
atmosfären eller möjliggör för andra 
verksamheter att minska sina utsläpp. 

Klimatförändringar Liksom klimatpåverkan (se nedan) är 
utgångspunkten att klimatförändringar 
är negativa. 

Klimatnytta Skapas när verksamheter och åtgärder 
bidrar positivt till klimatomställningen 
genom att sänka halten av växthusgaser 
i atmosfären. 

Klimatpåverkan/ 
påverkan på klimatet 

Utgångspunkten är att all påverkan på 
klimatet är negativ. Begreppet klimat-
påverkan/påverkan på klimatet avser ut-
släpp av växthusgaser och därpå följande 
skadliga effekter. Det kan jämföras med 
att begreppet miljöpåverkan används i 
negativ betydelse i miljöbalken. 

Minimera Begreppet innebär att människans på-
verkan på klimatet och klimatföränd-
ringar ska begränsas till den nivå som 
krävs för att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan 
på klimatet inte blir farlig. 

För verksamheter och åtgärder inne-
bär minimera utsläpp av växthusgaser att 
utsläppen ska minskas så mycket som 
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är rimligt att kräva i det enskilda fallet. 
Verksamheter och åtgärder som bidrar 
till klimatomställningen bidrar även till 
att minimera klimatförändringarna. 

Nyckelverksamheter för 
klimatomställningen 

Verksamheter som behövs för att 
möjliggöra den omställning av samhället 
som krävs för att Sveriges mål om netto-
nollutsläpp senast 2045 med nettonega-
tiva utsläpp därefter ska kunna nås. 

Platsspecifika 
behov/förutsättningar 

När verksamheter har särskilda behov 
av exempelvis geografisk, fysikalisk, 
geologisk eller meteorologisk art. 

Platsvalsregeln Bestämmelsen i 2 kap. 6 § miljöbalken 
som anger att vid val av plats för en verk-
samhet eller åtgärd ska hänsyn tas till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 

Skyddsintressen Intressen för att skydda människors 
hälsa eller miljö som omfattas av miljö-
balken eller förordningar som meddelats 
med stöd av den. 

Elnät 

Effektbehov Hur mycket el som efterfrågas vid ett 
givet tillfälle. 

Elbehov Hur mycket el som används över en 
viss tidsperiod, ofta ett år. 

Elnät Transmissionsnät, regionnät och lokal-
nät inklusive ledningar och ställverk, 
dvs. stationer, samt tillbehör till sådana 
anläggningar. 

Förnyelse En befintlig ledning byggs om med 
bibehållen spänningsnivå. 

Förstärkning En befintlig ledning byggs om med 
högre spänning eller ökat antal ledningar. 
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Kapacitetsbrist När elnätet inte kan föra över den el 
som efterfrågas. 

Ledning I betänkandet avses elektriska stark-
strömsledningar för överföring av el. 
Kan vara likström eller växelström 
respektive luftledning eller mark- och 
sjökabel. 

Lämplighetsprövning I betänkandet avses prövningen av 
anläggningens lämplighet ur allmän 
synpunkt enligt 2 kap. 12 § ellagen och 
inte prövningen av om nätkoncessions-
havaren från allmän synpunkt är lämplig 
att utöva nätverksamhet enligt 2 kap. 
16 § ellagen. 

Nybyggnad En ny ledning byggs, dvs. en ledning 
som driftmässigt inte ersätter en 
befintlig lednings funktion i elnätet. 

Prövningsprocess I betänkandet avses processen för att få 
koncession och andra nödvändiga till-
stånd, inklusive tiden för avgränsnings-
samråd och framtagande av miljökonse-
kvensbeskrivning. 

Utbyggnadsprocess Processen från identifierat behov till 
färdigbyggd ledning. 

Negativt förhandsbesked När nätmyndigheten beslutar att inget 
av alternativen som ingår i en begäran 
om förhandsbesked uppfyller kraven 
för allmän lämplighet. 

Positivt förhandsbesked När nätmyndigheten beslutar att ett 
eller flera av de ledningsalternativ som 
ingår i en begäran om förhandsbesked 
uppfyller kraven för allmän lämplighet. 
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Transporteffektivt samhälle 

Basprognos Se avsnitt 7.4.2. 
Funktionsmål Se avsnitt 7.1.1. 
Fyrstegsprincipen Se avsnitt 7.4.3. 
Följdföretag Verksamheter eller särskilda anlägg-

ningar enligt 16 kap. 7 § miljöbalken 
som kan behövas för att en verksamhet 
ska kunna komma till stånd eller be-
drivas på ett ändamålsenligt sätt. 

Hänsynsmål Se avsnitt 7.1.1. 
Nollväxtmål Se avsnitt 7.4.5. 
Steg X-åtgärd Se avsnitt 7.4.3. 
Trafikarbete Antal fordon multiplicerat med 

förflyttad sträcka för varje fordon. 
Uttrycks i enheten fordonskilometer. 

Trafikslag De fyra trafikslagen är vägtrafik, 
bantrafik, sjöfart och luftfart. 

Transportarbete Den nyttoskapande delen av trafik-
arbetet, dvs. själva transporten av per-
soner eller gods. Uttrycks i person- 
eller tonkilometer. 

Transportpolitiska mål Se avsnitt 7.1.1. 
Transportpolitiskt 
klimatmål 

Se avsnitt 7.1.1. 

Åtgärdsvalsstudie Se avsnitt 7.4.3. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken att 2 kap. 6 §, 7 kap. 
11 a och 16 §§, 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
6 § 

För en verksamhet eller åt-
gärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hän-
syn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa 
och miljön. 

För en verksamhet eller åt-
gärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hän-
syn till att ändamålet ska kunna 
uppnås 

1. med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa 
och miljön, och  

2. med minsta klimatpåverkan 
eller största bidrag till att mini-
mera klimatförändringar. 

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 
och 11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och 
prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § 
och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i 
de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. 

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas. 
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7 kap. 
11 a § 

Inom ett biotopskyddsområde 
enligt 11 § första stycket 1 gäller 
förbuden i 11 § andra stycket 
inte byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg. 

Inom ett biotopskyddsområde 
enligt 11 § första stycket 1 gäller 
förbuden i 11 § andra stycket inte 

1. byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg, eller 

 2. byggande och underhåll av 
en starkströmsledning enligt en nät-
koncession för linje enligt ellagen 
(1997:857). 

 
16 § 

Förbuden i 15 § gäller inte 
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte 

avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste 
finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, 

2. verksamheter eller åtgärder 
som har tillåtits av regeringen en-
ligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som 
omfattas av ett tillstånd enligt 
denna balk eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd 
av balken, eller 

2. verksamheter eller åtgärder 
som har tillåtits av regeringen en-
ligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som 
omfattas av ett tillstånd enligt 
denna balk eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd 
av balken, 

3. byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg. 

3. byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt en fastställd väg-
plan enligt väglagen (1971:948) 
eller en fastställd järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om bygg-
ande av järnväg, eller 

 4. byggande och underhåll av 
en starkströmsledning enligt en nät-
koncession för linje enligt ellagen 
(1997:857). 
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19 kap. 
5 § 

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal 
nämnd ska styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna 

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ om ansökans form och innehåll, 
2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den, 
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 

13 §§, 
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll, 
5. i 22 kap. 6 § om talerätt, 
6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet, 
7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om sakkunniga och om att inhämta 

yttrande, 
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om 

undersökning på platsen, 
9. i 22 kap. 25 § första stycket 

1–3 och 5–11, andra stycket sista 
meningen och tredje stycket samt 
25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om 
tillståndsdoms innehåll, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 
1–3, 5–11 och 13, andra stycket 
sista meningen och tredje stycket 
samt 25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ 
om tillståndsdoms innehåll, 

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom, 
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen 

samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och 
provisoriska föreskrifter, 

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställig-
hetsförordnande, och 

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskilt överklagande i frågor om 
sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §. 

22 kap. 
25 § 

En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i 
förekommande fall innehålla bestämmelser om 

1. den tid som tillståndet ska gälla, 
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska 

utformning i övrigt, 
3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med 

angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod, 
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4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebygg-
ande åtgärder samt hur betalningen ska ske, 

5. skyldighet att betala avgifter, 
6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga 

teknik som 
a) behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om 

försiktighetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om 
föreskrifterna medger eller förutsätter en sådan anpassning, eller 

b) annars behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på 
grund av föroreningar, 

7. de villkor som behövs avseende hantering av kemiska produk-
ter i verksamheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den 
yttre miljön, 

8. de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och 
återanvändning, om hanteringen, återvinningen eller återanvänd-
ningen kan medföra olägenheter för den yttre miljön, 

9. de villkor som behövs för att verksamheten inte ska medföra 
någon sådan försämring eller något sådant äventyr som avses i 5 kap. 
4 § första stycket, 

10. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med 
mark, vatten och andra naturresurser, 

11. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljö-
skada och ställande av säkerhet, 

12. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalie-
olyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och 
miljön, 

 13. de villkor som behövs för 
att minska miljö- och klimatpåver-
kan från sådana transporter som 
utgör följdföretag enligt 16 kap. 
7 §, 

13. de villkor som i övrigt be-
hövs för att skydda värdefulla 
natur- och kulturmiljöer eller för 
att förhindra annan skada på eller 
olägenhet för omgivningen, 

14. de villkor som i övrigt be-
hövs för att skydda värdefulla 
natur- och kulturmiljöer eller för 
att förhindra annan skada på eller 
olägenhet för omgivningen, 

14. den tid inom vilken an-
språk i anledning av oförutsedda 
skador får framställas, 

15. den tid inom vilken an-
språk i anledning av oförutsedda 
skador får framställas, 
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15. den förlust av vatten eller 
annat som en tillståndshavare en-
ligt 31 kap. 22 och 23 §§ är skyl-
dig att underkasta sig utan ersätt-
ning, och 

16. den förlust av vatten eller 
annat som en tillståndshavare en-
ligt 31 kap. 22 och 23 §§ är skyl-
dig att underkasta sig utan ersätt-
ning, och 

16. rättegångskostnader. 17. rättegångskostnader. 
Om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid 

inom vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får 
vara högst tio år. I fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen 
anges den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång. 

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsynsmyndighet 
att besluta villkor av mindre betydelse. 

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vatten-
verksamhet och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § 
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
  



Författningsförslag SOU 2022:21 

74 

1.2 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857) 
dels att 2 kap. 17 och 18 §§ och 13 kap. 5 och 6 §§ ska ha följande 

lydelse, 
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 12 a–e och 

17 a §§ av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
 12 a § 

För nätkoncession för linje ska 
en starkströmsledning anses vara 
lämplig från allmän synpunkt om  

1. en ledning behövs för att 
uppfylla skyldigheter enligt denna 
lag eller krav som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, 

2. en ledning behövs för en 
säker och tillräcklig elförsörjning, 

3. ökad nätkapacitet bedöms 
samhällsekonomiskt lönsamt eller, 

4. en ledning behövs för att till-
godose ett annat angeläget allmänt 
intresse. 

En ledning som ska anses vara 
lämplig från allmän synpunkt en-
ligt första stycket ska också ha en 
ändamålsenlig placering i nätet och 
en ändamålsenlig teknisk utform-
ning i fråga om lik- eller växel-
ström samt spänning. 

 
 12 b § 

För nätkoncession för linje som 
prövas av nätmyndigheten får den 
som avser att ansöka om en sådan 
koncession för en starkströmsledning 
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som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan begära förhands-
besked i fråga om ledningen upp-
fyller kraven i 12 a §. 

En begäran om förhandsbesked 
får också avse om en eller flera alter-
nativa utformningar av stark-
strömsledningen är förenliga med 
ändamålet med ledningen, före-
skrifter enligt 3 kap. 9 §, målen för 
driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § 
och föreskrifter meddelade enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732). 

Förhandsbesked får begäras sam-
lat för flera starkströmsledningar 
om de är av sammanhängande be-
tydelse. 

 
 12 c § 

En begäran om förhandsbesked 
ska ges in till nätmyndigheten in-
nan avgränsningssamråd inleds om 
en starkströmsledning enligt 17 § 
tredje stycket 2, eller någon av 
starkströmsledningarna vid en 
samlad begäran. 

Nätmyndigheten ska besluta om 
förhandsbesked senast sex måna-
der efter att en fullständig begäran 
kommit in till nätmyndigheten. 

 
 12 d § 

Ett positivt förhandsbesked en-
ligt 12 b § är bindande för nätmyn-
dighetens bedömning av om en 
starkströmsledning är lämplig från 
allmän synpunkt enligt 12 a § i 
koncessionsprövningen. 
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Ett förhandsbesked upphör att 
gälla om ansökan om nätkoncession 
för linje inte kommit in till nät-
myndigheten inom tre år från att 
förhandsbeskedet beslutats. 

Nätmyndigheten kan förlänga 
giltigheten av förhandsbeskedet med 
sammanlagt högst två år om det 
finns särskilda skäl. 

 
 12 e § 

Nätmyndigheten får ompröva 
ett positivt förhandsbesked om 
nätkoncession för linje om det är 
sannolikt att kraven enligt 12 a § 
inte längre är uppfyllda. 

 
17 § 

Vid en prövning av frågor om 
beviljande av nätkoncession för 
linje ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 
och 18 §§ miljöbalken tillämpas. 

En nätkoncession för linje får 
endast beviljas om det är förenligt 
med 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 
18 §§ miljöbalken att bygga och 
använda ledningen. 

 Vid bedömningen om ledningen 
är förenlig med bestämmelserna i 
2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ 
miljöbalken ska 3–4 kap. miljö-
balken endast tillämpas i fråga om 
ledningens i huvudsak bestämda 
sträckning och vid ändrad använd-
ning av mark- eller vattenområ-
den. 

För en starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession 
för linje ska 

1. frågan om huruvida byggandet eller användandet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan avgöras genom ett särskilt be-
slut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter det att en under-
sökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om något annat inte följer 
av 6 kap. 23 § andra stycket, 
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2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och 
samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande 
miljöpåverkan kan antas, och 

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § 
miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåver-
kan inte kan antas. 

Trots första, andra och tredje styckena behöver frågor som har 
prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte 
prövas på nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ären-
det om tillstånd enligt miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskriv-
ning som beskriver de direkta och indirekta effekter på människors 
hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte finnas 
någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet. 
 

 17 a § 
Vid val av teknik mellan luft-

ledning och kabel för ledningar som 
kräver nätkoncession för linje ska 
särskild hänsyn tas till 

1. ändamålet med ledningen 
enligt 12 a §, 

2. kraven på drift och under-
håll, god kvalitet på överföringen 
av el enligt 3 kap. och de mål för 
driftssäkerhet för transmissionsnätet 
som fastställs enligt 8 kap., och 

3. förmågan att förebygga, mot-
stå och hantera sådana störningar 
i elförsörjningen som kan medföra 
svåra påfrestningar på samhället en-
ligt elberedskapslagen (1997:288). 

 Regeringen får meddela före-
skrifter om val av teknik mellan 
luftledning och kabel för ledningar 
som kräver nätkoncession för linje. 
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18 § 
En nätkoncession ska förenas 

med de villkor som behövs för 
att skydda allmänna intressen och 
enskild rätt samt med de villkor 
för anläggningens utförande och 
nyttjande som behövs av säker-
hetsskäl eller för att i övrigt skydda 
människors hälsa och miljön mot 
skador och olägenheter och främja 
en långsiktigt god hushållning 
med mark och vatten och andra 
resurser eller som av annat skäl 
behövs från allmän synpunkt. 

En nätkoncession ska förenas 
med de villkor som behövs för 
att skydda allmänna intressen och 
enskild rätt samt med de villkor 
för anläggningens utförande och 
nyttjande som behövs för att i 
övrigt skydda människors hälsa 
och miljön mot skador och oläg-
enheter och främja en långsiktigt 
god hushållning med mark och 
vatten och andra naturresurser 
enligt miljöbalken. 

 Villkoren ska vara förenliga 
med ändamålet med ledningen, 
föreskrifter enligt 3 kap. 9 §, målen 
för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § 
och föreskrifter meddelade enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732). 

13 kap. 
5 § 

Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas till regeringen: 
1. beslut enligt 2 kap. 1, 6-9, 22, 25–29, 31, 39, 41, 43, 44 och 

48 §§, om ärendet avser en ledning som ingår i ett transmissionsnät, 
2. beslut att inte inleda en om-

prövning efter en ansökan som 
avses i 2 kap. 32 §, om ärendet 
avser en ledning som ingår i ett 
transmissionsnät eller avser en 
utlandsförbindelse, och 

2. beslut att inte inleda en om-
prövning efter en ansökan som 
avses i 2 kap. 32 §, om ärendet 
avser en ledning som ingår i ett 
transmissionsnät eller avser en 
utlandsförbindelse, 

3. beslut i frågor om tillträde 
till mark enligt 2 kap. 57 och 
62 §§. 

3. beslut i frågor om tillträde 
till mark enligt 2 kap. 57 och 
62 §§, och 

 4. ett negativt förhandsbesked 
enligt 2 kap. 12 b § om det avser 
en starkströmsledning som ingår i 
ett transmissionsnät. 
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 Ett positivt förhandsbesked en-
ligt 2 kap. 12 b § som avser en stark-
strömsledning som ingår i ett trans-
missionsnät får överklagas endast i 
samband med överklagande av 
slutligt beslut om nätkoncession. 

 
6 § 

Andra beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. än de som anges i 
5 § får överklagas till mark- och miljödomstol. 

Beslut enligt 2 kap. 32 § att inleda en omprövning får dock inte 
överklagas. 
 Andra positiva förhandsbesked 

som ges enligt 2 kap. 12 b § än de 
som anges i 5 § får överklagas en-
dast i samband med överklagande 
av slutligt beslut om nätkoncession. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 
dels att 3 kap. 6 b, 10 och 16 §§ och 5 kap. 14 § ska ha följande 

lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 34 a §, av följande 

lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
6 b § 

Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som 
avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har med-
delat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa 
miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven 
i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

 Om en strategisk miljöbedöm-
ning ska göras för en plan som med-
för betydande trafikflöden, ska kom-
munen i sådana fall även redogöra 
för hur olika handlingsalternativ 
påverkar transportefterfrågan och 
val av transportsätt samt förutsätt-
ningarna för en effektivare använd-
ning av befintlig transportinfra-
struktur. 

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut 
som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa 
skälen för sin bedömning. 

 
10 § 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge 

råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn 
bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, 
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3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-
godoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och 
att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, och 

4. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, 

5. verka för att bebyggelse och 
byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller ero-
sion. 

5. verka för att bebyggelse och 
byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller ero-
sion, och 

 6. verka för att dämpa trans-
portefterfrågan och skapa förutsätt-
ningar för en effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur 
samt främja resor med kollektiva 
färdmedel, gång och cykel. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. 

 
16 § 

Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett gransknings-
yttrande över planförslaget. 

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 

5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av områden 

för landsbygdsutvecklingen av 
mark- och vattenområden som an-
går två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, och 

3. redovisningen av områden 
för landsbygdsutvecklingen av 
mark- och vattenområden som an-
går två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, 

4. en bebyggelse blir olämplig 
eller ett byggnadsverk olämpligt 

4. en bebyggelse blir olämplig 
eller ett byggnadsverk olämpligt 
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med hänsyn till att människors 
hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

med hänsyn till att människors 
hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning 
eller erosion, och 

 5. förslaget kan motverka en 
dämpad transportefterfrågan, effek-
tivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur samt främ-
jandet av resor med kollektiva färd-
medel, gång och cykel. 

4 kap. 
 34 a § 

Om en strategisk miljöbedöm-
ning ska göras enligt 4 kap. 34 § 
för en plan som medför betydande 
trafikflöden, ska kommunen i så-
dana fall även redogöra för hur 
olika handlingsalternativ påver-
kar transportefterfrågan och val av 
transportsätt samt förutsättning-
arna för en effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur. 

5 kap. 
14 § 

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken till-

godoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och 
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, och 

3. verka för att sådana frågor 
om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på 
ett lämpligt sätt, 

4. verka för att en bebyggelse 
inte blir olämplig eller ett bygg-

4. verka för att en bebyggelse 
inte blir olämplig eller ett bygg-
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nadsverk olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa eller säker-
het eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

nadsverk olämpligt med hänsyn 
till människors hälsa eller säker-
het eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion, och 

 5. verka för en dämpad trans-
portefterfrågan och skapa förutsätt-
ningar för effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur 
samt främja resor med kollektiva 
färdmedel, gång och cykel. 

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt 
om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från 
allmän synpunkt. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur 

Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 7 §§ i förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Inom varje län ska det upp-
rättas en länsplan till ledning när 
medel för investeringar och för-
bättringsåtgärder ska fördelas. 
Länsplanen ska, med hänsyn till 
de regionala förutsättningarna, 
bidra till att de transportpolitiska 
målen uppnås. Om det bedöms 
ändamålsenligt får en gemensam 
plan för två eller flera län upp-
rättas. 

Inom varje län ska det upp-
rättas en länsplan till ledning när 
medel för investeringar och för-
bättringsåtgärder ska fördelas. 
Länsplanen ska, med hänsyn till 
de regionala förutsättningarna, 
bidra till att de transportpolitiska 
målen uppnås och, i samma syfte 
bidra till och passa in i ett trans-
porteffektivt samhälle där trafik-
arbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg minskar. Om det be-
döms ändamålsenligt får en ge-
mensam plan för två eller flera län 
upprättas. 

Regionerna upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning 
om regioner gäller också Gotlands kommun. 

 
4 § 

Länsplanen ska ange 
1. standard på anläggningarna, 
2. den inriktning på åtgärder 

enligt 3 och 3 a §§ som bedöms 
ha störst effekt för att nå de 
transportpolitiska målen, 

2. den inriktning på åtgärder 
enligt 3 och 3 a §§ som med ut-
gångspunkt i 1 §, ett trafikslags-
övergripande helhetsperspektiv på 
transportsystemet och fyrstegsprin-
cipen bedöms ha störst effekt för 
att nå de transportpolitiska målen, 
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3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljo-
ner kronor och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid, 

4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader, 
5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinan-

siering, 
6. redovisning av beräknade 

årliga medel i statlig medfinan-
siering för olika ändamål, och 

6. redovisning av beräknade 
årliga medel i statlig medfinan-
siering för olika ändamål, 

7. en bedömning som inne-
fattar redovisning av inverkan på 
de transportpolitiska målen. 

7. en bedömning som inne-
fattar redovisning av inverkan på 
de transportpolitiska målen, och 

 8. en bedömning av om 
regionala infrastrukturobjekt som 
omfattas av planen och har beslu-
tats i tidigare länsplaner men inte 
byggstartats, följer planens inrikt-
ning enligt 2. 

 
7 § 

Trafikverket ska lämna under-
lag till länsplanen. Underlaget ska 
avse gällande nationella planerings-
förutsättningar och ange inrikt-
ningsmål inom respektive trafik-
slag samt vilka särskilda regionala 
aspekter som bör beaktas. Trafik-
verket ska dessutom lämna för-
slag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt som bör genomföras 
och lämna en redovisning av objek-
tens beräknade kostnader. 

Trafikverket ska lämna under-
lag till länsplanen. Underlaget ska 
avse gällande nationella planerings-
förutsättningar och ange inrikt-
ningsmål inom respektive trafik-
slag samt vilka särskilda regionala 
aspekter som bör beaktas. Trafik-
verket ska dessutom lämna för-
slag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt och åtgärder som bör 
genomföras och lämna en redo-
visning av objektens och åtgär-
dernas beräknade kostnader. 

Regionen ska också begära in 
förslag om vilka objekt som bör 
utföras i länet från regionala kol-
lektivtrafikmyndigheter, kommu-
ner, länsstyrelsen och andra be-
rörda myndigheter. 

Regionen ska också begära in 
förslag om vilka objekt och åt-
gärder som bör utföras i länet 
från regionala kollektivtrafikmyn-
digheter, kommuner, länsstyrelsen 
och andra berörda myndigheter. 
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 och till-
lämpas första gången på de länsplaner för regional transport-
infrastruktur som upprättas och fastställs för åren 2026–2037. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Härigenom föreskrivs att 8 a § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken m.m. ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
8 a § 

Även om ett mark- eller 
vattenområde är ett biotopskydds-
område får de verksamheter be-
drivas och åtgärder vidtas som 
behövs för att genomföra en 
detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt plan- och bygg-
lagen (2010:900), om planen eller 
bestämmelserna antogs eller fast-
ställdes innan biotopskyddsområ-
det beslutades. 

Även om ett mark- eller 
vattenområde är ett biotopskydds-
område får de verksamheter be-
drivas och åtgärder vidtas som  

1. behövs för att genomföra 
en detaljplan eller områdesbestäm-
melser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), om planen eller be-
stämmelserna antogs eller fast-
ställdes innan biotopskyddsområ-
det beslutades, eller 

 2. behövs för att en starkströms-
ledning med nätkoncession för linje 
enligt ellagen (1997:857) ska upp-
fylla kraven för elsäkerhet enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732) samt 
kraven på god kvalitet på över-
föring av el och de mål för drifts-
säkerhet för transmissionsnätet som 
fastställs enligt ellagen (1997:857), 
om nätkoncessionen beslutades 
innan biotopskyddsområdet beslu-
tades. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:236) om en nationell plan för 
transportinfrastruktur 

Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ förordningen (2009:236) om en 
nationell plan för transportinfrastruktur ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Till ledning för fördelning av 
statliga medel ska Trafikverket 
upprätta en nationell plan för 
transportinfrastruktur. Planen ska 
vara trafikslagsövergripande. 

Till ledning för fördelning av 
statliga medel ska Trafikverket 
upprätta en nationell plan för 
transportinfrastruktur. Planen ska 
vara trafikslagsövergripande, bidra 
till att de transportpolitiska målen 
uppnås och, i samma syfte bidra 
till och passa in i ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes 
flyg minskar. 

 
4 § 

Planen ska ange 
1. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder som 

bedöms ha störst effekt för att uppnå de transportpolitiska målen, 
2. inriktningen på drift och underhåll inklusive åtgärder för 

tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion, 
3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö i anslutning till de 

statliga väg- och järnvägsnäten, 
4. inriktningen på sektorsåtgärder, 
5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande 

materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om stat-
lig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, 

6. en redovisning av inverkan 
på de transportpolitiska målen, 

6. en redovisning av inverkan 
på de transportpolitiska målen, 
och 
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 7. en bedömning av om natio-
nella infrastrukturobjekt som om-
fattas av planen och har beslutats i 
tidigare nationella planer för trans-
portinfrastruktur men inte bygg-
startats, följer planens inriktning 
enligt 1. 

 Inriktningen enligt första stycket 
1–4 ska bestämmas med utgångs-
punkt i 1 §, ett trafikslagsövergri-
pande helhetsperspektiv på trans-
portsystemet och fyrstegsprincipen. 

Planen ska innehålla en tydlig beskrivning av de förväntade effek-
terna för transportsystemet som helhet samt en redogörelse för stra-
tegiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 1–4. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 och till-
lämpas första gången på den nationella plan för transportinfrastruk-
tur som upprättas och fastställs för åren 2026–2037. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 
prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinan-
siering till 

1. regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) 
om kollektivtrafik för investeringar i 

a. regionala kollektivtrafikanläggningar, 
b. rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnel-

bana och spårväg med de begränsningar som framgår av 2 § 9, samt 
c. fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och 

gods, 
2. regionala kollektivtrafikmyndigheter för åtgärder som ökar till-

gängligheten för funktionshindrade resenärer utöver vad som följer 
av de föreskrifter om handikappanpassning som Trafikverket har med-
delat med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad 
kollektivtrafik eller de krav i fråga om tillgänglighet som kan ställas 
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 

3. kommuner eller andra organ för byggande av flygplatsanlägg-
ningar med annan huvudman än staten, 

4. kommuner för åtgärder för 
förbättrad miljö och trafiksäker-
het på kommunala vägar och gator 
i den mån dessa åtgärder går ut-
över vad som omfattas av gällande 
kommunalt ansvar i dessa hänse-
enden. 

4. kommuner för åtgärder för 
förbättrad miljö och trafiksäker-
het på kommunala vägar och gator 
i den mån dessa åtgärder går ut-
över vad som omfattas av gällande 
kommunalt ansvar i dessa hänse-
enden, 

 5. kommuner och regioner för 
åtgärder som kan minska behovet 
av nybyggnation eller ombyggna-
tioner av transportinfrastruktur. 
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2 § 
Statlig medfinansiering får beviljas för 
1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektiv-

trafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 
2. byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som 

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 
3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och 

andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt 
kollektivt resande, 

4. byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt 
kommunikationsbehov, 

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö 
och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator, 

6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funk-
tionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, 
hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt inve-
steringar i reseinformationsanläggningar som underlättar funktions-
hindrades resor, 

7. byggande av kajanläggningar för fartyg som i regional kollek-
tivtrafik transporterar personer och gods och som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov, 

8. investeringar i fartyg som i 
regional kollektivtrafik transpor-
terar personer och gods och som 
tillgodoser ett allmänt kommu-
nikationsbehov, samt 

8. investeringar i fartyg som i 
regional kollektivtrafik transpor-
terar personer och gods och som 
tillgodoser ett allmänt kommu-
nikationsbehov, 

9. investeringar i sådan rullande 
materiel för regional kollektiv-
trafik på järnväg, tunnelbana eller 
spårväg som utpekats i den ban-
hållningsplan som fastställts för 
2004–2015 så länge det finns kvar 
anslagna medel för ändamålet. 

9. investeringar i sådan rullande 
materiel för regional kollektiv-
trafik på järnväg, tunnelbana eller 
spårväg som utpekats i den ban-
hållningsplan som fastställts för 
2004–2015 så länge det finns kvar 
anslagna medel för ändamålet, 
samt 

 10. åtgärder som kan minska be-
hovet av nybyggnation eller ombygg-
nationer av transportinfrastruktur 
genom att påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller 
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genom en effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur. 

Medfinansiering enligt första stycket 6 får beviljas under förut-
sättning att nödvändig samordning skett mellan ett trafikförsörjnings-
program för den regionala kollektivtrafiken och ett trafikförsörj-
ningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Medfinansiering enligt första stycket 9 får beviljas för invester-
ingar, miljöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt 
hyreskostnader. 

Medfinansiering till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg 
får beviljas för investeringar, förbättringsåtgärder och hyreskostnader. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2010:185) med instruktion för Trafikverket 

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 3 och 8 §§ förordningen (2010:185) 
med instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

Trafikverket ska med utgångs-
punkt i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv ansvara för den lång-
siktiga infrastrukturplaneringen 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjö-
fart och luftfart samt för bygg-
ande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. Trafikverket får 
även, efter överenskommelse med 
Sjöfartsverket, ansvara för genom-
förandet av infrastrukturprojekt 
i farleder, slussar och kanaler. 

Trafikverket ska med utgångs-
punkt i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv ansvara för den lång-
siktiga transportplaneringen för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart 
och luftfart samt för byggande 
och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Trafikverket får även, 
efter överenskommelse med 
Sjöfartsverket, ansvara för genom-
förandet av infrastrukturprojekt 
i farleder, slussar och kanaler. 

 Trafikverket ska också planera, 
finansiera och genomföra åtgärder 
som kan påverka transportefter-
frågan, val av transportsätt eller 
som ger effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. Så-
dana åtgärder kan vara fristående 
eller utgöra delar av objekt. 

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektivtrafiken. 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsper-
spektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, 
internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transport-
system. 
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Trafikverket ska verka för att 
de transportpolitiska målen upp-
nås. 

Trafikverket ska verka för att 
de transportpolitiska målen upp-
nås och, i samma syfte, för ett trans-
porteffektivt samhälle där trafik-
arbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg minskar. 

 
2 § 

Trafikverket ska 
1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande, 
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastruktur-

förvaltare och tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska 
järnvägsnätet, 

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, 
framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde, 

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för sam-
hällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efter-
kalkylering och successiv kalkylering, 

5. ta fram och tillhandahålla 
aktuella trafikprognoser, 

5. i samverkan med andra 
aktörer ta fram och tillhandahålla 
aktuella scenarier för trafikutveck-
lingen till grund för transportplaner-
ingen och strategiska miljöbedöm-
ningar inom transportplaneringen, 

6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har 
medfört att någon har avlidit, 

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndig-
hetens uppgifter, 

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forsk-
ning och innovation inom transportområdet, 

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, 
om inte något annat beslutats, 

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, 
innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift 
och underhåll ökar, 

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer 
som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt infly-
tande, 
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12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att 
ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om 
utformningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § 
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, 
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frå-

gor om statligt bidrag till svensk sjöfart, 
15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att 

det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grund-
läggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna ut-
föras, och 

16. i den långsiktiga infrastruk-
turplaneringen för vägtrafik, järn-
vägstrafik, sjöfart och luftfart 
stegvis analysera val av åtgärder 
genom att överväga 

16. i den långsiktiga transport-
planeringen för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart stegvis 
analysera val av åtgärder genom 
att överväga 

a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt, 

b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur, 

c) begränsade ombyggnationer, och 
d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer. 
 

3 § 
Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta 

åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som 
vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen. 

 Trafikverket ska stödja andra 
aktörer i deras arbete med åtgär-
der som kan påverka transport-
efterfrågan, val av transportsätt eller 
som ger effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. 

Trafikverket ska årligen till 
regeringen redovisa de åtgärder 
som vidtagits enligt första stycket, 
samt deras kostnader och effekter. 

Trafikverket ska årligen till 
regeringen redovisa de åtgärder 
som vidtagits enligt första och 
andra styckena, samt deras kost-
nader och effekter. 
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8 § 
Trafikverket ska 
1. bidra med underlag till pla-

neringsansvariga myndigheter och 
organ i arbetet med länsplaner 
för regional transportinfrastruk-
tur, 

1. bidra med underlag till pla-
neringsansvariga myndigheter och 
organ i arbetet med länsplaner 
för regional transportinfrastruk-
tur och bistå dem när de utarbetar 
regionalt anpassade scenarier för 
trafikutvecklingen, 

2. särskilt samverka med Sjöfartsverket vid framtagande och 
genomförande av den nationella planen för transportinfrastruktur 
och i arbetet med ansökningar om TEN-T-bidrag, och 

3. vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 8 samverka 
med Luftfartsverket och Sjöfartsverket i frågor som rör respektive 
myndighets område. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2015:579) om stöd för att främja hållbara 
stadsmiljöer 

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 7 §§ förordningen (2015:579) om 
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 § 

För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns 
medel för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner 
och regioner för åtgärder i städer som leder till 

1. ökad andel persontranspor-
ter med kollektivtrafik eller cykel-
trafik, eller 

1. ökad andel persontranspor-
ter med kollektivtrafik, gångtrafik 
eller cykeltrafik, 

2. hållbara godstransportlös-
ningar. 

2. hållbara godstransportlös-
ningar, eller 

 3. minskad transportefterfrågan 
eller effektivare användning av 
befintlig transportinfrastruktur. 

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 
av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö nås. 

Stödet bör särskilt främja inno-
vativa, kapacitetsstarka och resurs-
effektiva lösningar för kollektiv-
trafik, cykeltrafik eller gods-
transporter. 

Stödet bör särskilt främja inno-
vativa, kapacitetsstarka och resurs-
effektiva lösningar för kollektiv-
trafik, gångtrafik, cykeltrafik eller 
godstransporter. 

 
2 § 

Stöd får ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt 
eller regionalt transportbehov och som avser 

1. en väg, gata, spåranläggning, 
kaj för lokala eller regionala per-
sontransporter, perrong, hållplats, 
vänthall eller annan anläggning 
eller del av anläggning för lokal  

1. en väg, gata, spåranläggning, 
kaj för lokala eller regionala per-
sontransporter, perrong, hållplats, 
vänthall eller annan anläggning 
eller del av anläggning för lokal  
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eller regional kollektivtrafik, eller regional kollektivtrafik 
inklusive anslutande gångvägar, 

2. ett cykelvägnät, en cykel-
parkering eller annan anläggning 
eller del av anläggning för cykel-
trafik, eller 

2. ett cykelvägnät, en cykel-
parkering eller annan anläggning 
eller del av anläggning för cykel-
trafik, 

3. en väg, gata, spåranläggning, 
lastplats, samlastningsplats eller 
annan anläggning eller del av an-
läggning för samlastning av gods-
transporter, samordnad citylogi-
stik eller gods på cykel för lokal 
eller regional distribution. 

3. en väg, gata, spåranläggning, 
lastplats, samlastningsplats eller 
annan anläggning eller del av an-
läggning för samlastning av gods-
transporter, samordnad citylogi-
stik eller gods på cykel för lokal 
eller regional distribution, eller 

 4. en väg, gata, allmän plats 
eller annan anläggning för gång-
trafik. 

Stöd får dock inte ges till anläggningar med uthyrning av lokaler. 
 

7 § 
Som villkor för stöd ska kom-

munen eller regionen genomföra 
motprestationer i form av andra 
åtgärder än de som stödet avser 
och som bidrar till en ökad andel 
hållbara transporter eller ökat 
bostadsbyggande. 

Som villkor för stöd ska kom-
munen eller regionen genomföra 
motprestationer i form av andra 
åtgärder än de som stödet avser 
och som bidrar till en ökad andel 
hållbara transporter, en begräns-
ning av biltrafiken eller ökat bo-
stadsbyggande. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2007:825) med läns-
styrelseinstruktion ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
5 § 

Länsstyrelsen ska vidare 
1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom 

att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och 
pojkars villkor, 

2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik 
med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns sär-
skilda skäl om detta, 

3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera 
konsekvenserna för dem och då ta särskild hänsyn till barns bästa, 

4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet 
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 

5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom 
att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, 
särskilt skyddet mot diskriminering, 

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälso-
målet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas 
arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering 
samt alkohol och tobak, 

7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag, 
8. samordna arbetet på regio-

nal nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat, och 

8. samordna arbetet på regio-
nal nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat, 

9. i sin verksamhet verka för att 
behovet av bostäder tillgodoses. 

9. i sin verksamhet verka för att 
behovet av bostäder tillgodoses, 
och 
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 10. verka för att de transport-
politiska målen nås, och i samma 
syfte, verka för ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med 
personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och 

prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2021:808) om nätkoncession 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2021:808) om nät-
koncession 

dels att 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Ord och uttryck som används i denna förordning har samma 

betydelse som i ellagen (1997:857). 
 Begreppet bebyggelse har sam-

ma betydelse som i plan- och bygg-
lagen (2010:900). 

 
5 § 

En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla 
1. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att 

tillgodose, 
2. en uppgift om ledningens 

spänning, 
2. en uppgift om ledningens 

spänning och utformning i fråga 
om lik- eller växelström, 

3. de särskilda skäl som åbe-
ropas, om ledningens spänning 
inte överstiger högsta tillåtna spän-
ning för de områden med nätkon-
cession som berörs av ledningen, 

3. de särskilda skäl som åbe-
ropas, om ledningens spänning 
inte överstiger högsta tillåtna spän-
ning för de områden med nätkon-
cession som berörs av ledningen, 
och 

4. en redogörelse för hur de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken kommer att iakttas, 
och 

4. en redogörelse för hur de 
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken kommer att iakttas. 

5. en uppgift om vilka alter-
nativa ledningssträckningar som 
sökanden har undersökt. 
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Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar, ska 
detta anges. Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning 
som befintliga ledningar tål och om det finns behov av ytterligare led-
ningsutbyggnad med anledning av den ledning som ansökan avser. 

 
 6 a § 

En ansökan om nätkoncession 
för linje som avser en växelströms-
ledning med en spänning om 
130 kilovolt eller högre ska inne-
hålla en beskrivning av skälen för 
den valda tekniska utformningen 
som luftledning eller kabel, i de 
fall och i de delar av ledningens 
sträckning, som något av följande 
kriterier är uppfyllt 

1. nätbolaget ansöker om kabel, 
2. luftledning är tekniskt svår 

eller omöjlig, 
3. luftledning inte går att bygga 

utan att den kommer närmare be-
byggelse än vad som är tillåtet en-
ligt bestämmelser i andra författ-
ningar eller att nätkoncessionen 
skulle strida mot en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) och inte 
innebär små avvikelser, 

4. luftledning inte går att bygga 
utan att den kan befaras föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller 
miljön, även om sådana skydds-
åtgärder och andra försiktighets-
mått vidtas som kan krävas enligt 
miljöbalken, 

5. markförläggning av en led-
ning med en spänning som under-
stiger 220 kilovolt innebär att ut-
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rymme frigörs som kan användas 
för att väsentligt förbättra sträck-
ningen för en eller flera ledningar 
avsedda för högre spänningsnivåer 
eller väsentligt minska dess nega-
tiva effekter. 

 
 6 b § 

Växelströmsledningar som är av-
sedda för en spänning om 130 kilo-
volt eller högre ska som utgångs-
punkt byggas som luftledning. Så-
dana ledningar får dock förläggas 
som kabel om något av kriterierna 
i 6 a § är uppfyllt. 

Är något av kriterierna i 6 a § 
3 eller 4 uppfyllt ska växelströms-
ledningar med en spänning om 
130 kilovolt eller högre förläggas 
som kabel om och i den eller de 
delar av ledningens sträckning 

1. förutsättningarna för kabel en-
ligt 2 kap. 17 a § ellagen (1997:857) 
är uppfyllda och 

2. fördelarna som kan uppnås 
med en kabel överväger nackdel-
arna jämfört med en luftledning. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av 

ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 
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2 Uppdraget och dess 
genomförande 

2.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att ge en särskild ut-
redare i uppdrag att se över all relevant lagstiftning så att det klimat-
politiska ramverket får genomslag. Syftet med utredningen är att skapa 
bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås 
genom att klimatfrågan integreras i lagstiftningen. 

Utredningen överlämnade delbetänkandet En klimatanpassad miljö-
balk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) den 31 mars 2021 
med förslag på hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt verktyg för 
att nå klimatmålen. I delbetänkandet redovisade utredningen även 
att den under sin andra fas skulle prioritera en översyn av lagstift-
ningen inom åtgärdsområdena underlättad utbyggnad av elnätet samt 
planering och kravställande för ett mer transporteffektivt samhälle. 
Utredningen föreslog också att den skulle få ett tilläggsdirektiv om 
att se över möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön i miljöbalken genom en särskild avväg-
ningsregel eller på annat sätt. Regeringen beslutade om ett sådant 
tilläggsdirektiv den 23 juni 2021. 

I detta slutbetänkande lämnas författningsförslag och förslag om 
ytterligare utredningsbehov inom de två prioriterade områdena och 
enligt tilläggsdirektivet. 

Kommittédirektiven återfinns i bilaga 1. Regeringens beslut om 
förlängning av utredningstiden för delbetänkandet finns i bilaga 2 och 
tilläggsdirektivet i bilaga 3. 
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2.2 Utredningens arbete 

Utredningen har bedrivit arbetet med slutbetänkandet i ett projekt-
upplägg med en inledningsfas, en analysfas, en genomförandefas och 
en avslutningsfas. Inledningsfasen startade i april 2021 och avslutades 
genom det första expertgruppsmötet den 8 juni 2021. Under inled-
ningsfasen bemannades sekretariatet och expertgruppen. Utredningen 
utformade administrativa rutiner och genomförde bilaterala möten. 
Vidare tog utredningen fram en tidplan och utformade betänkandets 
disposition. Under analysfasen avgränsades uppdraget efter budget 
och tidsramar. Utredningen genomförde dialogmöten om avgräns-
ningen och tog fram underlag för de tre områdena främja bidrag till 
klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transport-
effektivt samhälle. 

Analysfasen avslutades den 21 september 2021 genom det andra 
expertgruppsmötet och övergick i genomförandefasen. Utredningen 
tog fram författningsförslag med tillhörande motivtexter för de tre 
områdena och utvecklade konsekvensanalysen. Genomförandefasen 
avslutades i mars 2022 och övergick i avslutningsfasen. I avslutnings-
fasen utvecklade och kvalitetssäkrade utredningen resultatet samt 
färdigställde konsekvensanalysen. 

Expertgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Med hänsyn till 
de restriktioner som rått under utredningstiden på grund av pandemin 
har alla möten utom slutjusteringsmötet skett digitalt. 

2.3 Samråd 

Utredningen har samrått med Boverket, Ellevio AB, Energiföretagen 
Sverige, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Energinet 
i Danmark, E.ON Sverige AB, Fingrid Abp i Finland, Folkhälso-
myndigheten, Gröna Mobilister (vid tidpunkten för samrådet Gröna 
Bilister), Hitachi Energy (vid tidpunkten för samrådet Hitachi ABB 
Power Grids), initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05), IVL Svenska 
miljöinstitutet, Jämtkraft AB, Klimatkommunerna, Klimatpolitiska 
rådets kansli, Kommittén för teknologisk innovation och etik 
(KOMET) (N 2018:04), Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen 
i Uppsala län, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, 
Miljömålsberedningen (M 2010:04), Miljöprövningsutredningen 
(M 2020:06), Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Norges 
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vassdrags- og energidirektorat (NVE), Skellefteå Kraft, SKGS 
(Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) genom Skogsindustrierna, 
Jernkontoret, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) 
samt SveMin, SSAB, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI), Statnett i Norge, Svensk Torv, Svensk Vindenergi, Svenska 
Cykelstäder, Svenska kraftnät, Svenska Samernas Riksförbund, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trafikanalys, Trafikverket, 
Tågföretagen, Utfasningsutredningen (M 2019:04), Utredningen för 
fossiloberoende jordbruk (N 2020:01), Utredningen om prövnings-
processer och regelverk för en hållbar försörjning av innovations-
kritiska metaller och mineral (N 2021:01), Utredningen om vatten-
frågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06) och Vattenfall 
Eldistribution AB. 

Utredningen har uppdragit åt IVL att ta fram en bruttolista på 
områden och tillhörande lagstiftning som är väsentliga för ökad trans-
porteffektivitet. IVL har även fått i uppdrag att ge input, skriftlig 
analys och om möjligt lämna författningsförslag till regelutformning 
för utvidgade stadsmiljöavtal. Vidare har utredningen uppdragit åt 
VTI att se över länsstyrelsernas roll inom infrastrukturplaneringen, 
inklusive lagstiftningen som reglerar denna roll, i syfte att identifiera 
förändringar som kan bidra till ökad transporteffektivitet. VTI har 
även fått i uppdrag att studera möjligheter, utmaningar och ge rekom-
mendationer till förändrade skrivningar och instruktioner till utökad 
scenarioplanering gällande planeringen av infrastrukturen. Luleå tek-
niska universitet har fått i uppdrag att göra en juridisk analys som 
underlag till förslag om en ny avvägningsregel i miljöbalken som syftar 
till att hänsyn tas i miljöprövningen till verksamheters eller åtgärders 
bidrag till att nå klimatmålen. Trivector har haft i uppdrag att studera 
möjligheter med utvecklade stadsmiljöavtal utifrån erfarenheter med 
fokus på de finska intentionsavtalen. Trivector har vidare haft i upp-
drag att ta fram en analys av effekter av ett antal möjliga författnings-
ändringar inom områdena transportplanering, fyrstegsprincipen i 
den fysiska planeringen och stadsmiljöavtal. Advokatfirman Åberg 
& Co AB har haft i uppdrag att beskriva möjligheten att ansöka om 
ändring av en linjekoncession enligt ellagen och analysera det EU-
rättsliga utrymmet att förenkla prövningsprocessen för förstärk-
ningar av elnät. Chalmers Tekniska Högskola har tillsammans med 
Profu haft i uppdrag att leverera en rapport innehållandes kriterier 
för att identifiera nyckelverksamheter för klimatomställningen samt 
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analyser av betydelsen av en ökad elektrifiering respektive potentiella 
åtgärder för att åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle. 
Slutligen har WSP Sverige AB haft i uppdrag att leverera en analys av 
effekter och konsekvenser av författningsändringar inom områdena 
teknikval mellan luftledning och markkabel på högre spänningsnivåer 
i växelströmsnätet respektive undantag från vissa förbud samt bistå 
utredningen med framtagande av konsekvensanalys av andra förslag 
om elnät enligt löpande överenskommelse. 

Utredningen har deltagit i SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls runda-
bordssamtal om HYBRIT-projektet och industrins omställning, 
Domstolsakademins Mark- och miljörättsdagar samt SNS webb-
inarium och rundabordssamtal inom ramen för forskningsprojektet 
Framtidens energisystem. 

 



 

 

 

DEL I 

Främja bidrag till 
klimatomställningen 
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3 Rättsligt utrymme att väga 
in klimat i miljöbalken 

Utredningens bedömning: Det finns ett begränsat utrymme att 
ge klimat större tyngd i förhållande till människors hälsa och 
miljön i 2 kap. miljöbalken. 

När det gäller avvägningar i fråga om användningen av marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt, skulle det krävas att klimat 
införs som särskilt intresse och att klimat fick en liknande regler-
ing som gäller för totalförsvaret för att få större tyngd i 3 kap. 
miljöbalken. 

För miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken och skydd 
av områden och biologisk mångfald enligt 7 och 8 kap. miljöbalken 
samt artskyddsförordningen (2007:845), krävs det ändringar i EU-
rätten för att kunna införa undantag eller utvidga möjligheterna 
till dispens för att kunna ge klimat större tyngd i prövningar. För 
övriga nationella områdesskydd skulle ytterligare dispensskäl 
eller undantag kunna införas. 

Skäl för utredningens bedömning 

Förutsättningar för uppdraget 

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 om ett tilläggsdirektiv 
(dir. 2021:50) till Klimaträttsutredningen att utreda möjligheten att 
väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat 
sätt och att lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska 
redovisas i slutbetänkandet senast den 15 maj 2022. 

Av utredningsdirektiven (dir. 2019:101) framgår att prövningen 
av verksamheter med miljöpåverkan som bidrar till att nå klimat-
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målen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimatnyttan i 
prövningen bör ses över och att uppdraget att inkludera klimathänsyn 
i miljöbalken kan innebära att underlätta för verksamheter med låg 
klimatpåverkan eller som på olika sätt kan bidra till minskade klimat-
utsläpp. I utredningens delbetänkande bedömdes att det behövs en ut-
trycklig bestämmelse som anger att det i vissa fall ska gå att väga en 
åtgärds eller verksamhets klimatnytta mot dess påverkan på männi-
skors hälsa och miljön. Utredningen bedömde vidare att det fanns 
ett utrymme i miljöbalken att införa en bestämmelse för att väga in 
klimatnyttan och att det vore lämpligt att t.ex. placera en ny avväg-
ningsregel för klimatnyttan i 2 kap. miljöbalken. Flera frågor, inklu-
sive effekterna av en avvägningsregel, krävde dock ytterligare för-
djupning och utredningen begärde därför det tilläggsdirektiv som 
regeringen sedan beslutade. 

I detta kapitel analyserar utredningen vilket rättsligt utrymme 
som finns i lagstiftningen i dag och var det skulle kunna utökas för 
att ge klimat större tyngd i tillståndsprövningar utifrån de hinder som 
ofta möter de tre verksamhetstyperna vindkraft, elnät samt utvin-
ning av metaller och mineral. 

I kapitel 4 redovisar utredningen sina slutsatser i form av förslag 
och bedömningar om hur utrymmet skulle kunna utökas i syfte att 
främja verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 

Nationell rätt 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet är 
skyldiga att iaktta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 3–5 §§ miljö-
balken. Hänsynsreglerna anger den grad av hänsyn som ska iakttas 
tillsammans med rimlighetavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken om 
att kraven ska vara miljömässigt motiverade utan att vara bl.a. eko-
nomiskt orimliga. 

Klimat kan ges en större tyngd i 2 kap. miljöbalken med den be-
gränsningen att det inte får bli orimligt. Dessutom kan ytterligare 
begränsningar behövas om det rör totalförsvaret och miljökvalitets-
normer. Stoppregeln i 2 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken sätter även en 
högsta gräns för hur stora störningar som kan accepteras, även från 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen. 
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I 3 kap. miljöbalken finns markpolitiska avvägningsregler. I kapitlet 
anges vilka intressen som har särskild betydelse för samhällsutveck-
lingen och som därför ska ges ett försteg framför andra intressen när 
markanvändningsfrågor ska avgöras. Intressen som har särskild bety-
delse är t.ex. rennäring, värdefulla ämnen eller material, energipro-
duktion och energidistribution samt totalförsvaret. Om ett område 
är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste 
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den 
fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anlägg-
ning för totalförsvaret ska dock försvarsintresset ges företräde. En-
ligt 4 kap. 8 § miljöbalken gäller dock inget intresse framför Natura 
2000-områden som har sin grund i EU-rätten, se avsnitt 3.2.1. 

Klimat kan anges som ett intresse av särskild betydelse i 3 kap. 
miljöbalken men för att det ska väga tyngre än andra intressen be-
höver det få företräde på samma sätt som gäller försvarsintresset. 

För områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken som är inrättade på 
nationell nivå kan ytterligare dispensskäl till förmån för klimatet 
läggas in om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

Vindkraftsanläggningar är enligt 16 kap. 4 § miljöbalken beroende 
av kommunens tillstyrkan. Regeringen beslutade den 24 februari 2022 
om en lagrådsremiss1 med förslag till regeländringar om kommunal 
tillstyrkan till vindkraft i syfte att göra tillståndsprövningen för 
vindkraft mer effektiv och förutsägbar. 

EU-rätt 

Det finns sannolikt ett visst rättsligt utrymme för att väga in klimat 
mot skydd som är inrättade på EU-nivå. Utredningen bedömer att 
det i dag är relativt litet men det kan komma att öka för vissa verk-
samhetstyper framöver. EU-rätten påverkas inte om Sverige skulle 
införa nya regler i form av t.ex. en avvägningsregel i miljöbalken för 
att främja klimatomställningen. Det kommer inte heller att skapas 
ett generellt undantag från kraven på dispens från de skydd som 
regleras i EU-rätten för t.ex. vissa verksamhetstyper. Det finns inte 
något etablerat instrument för att skapa sådana generella undantag 
utan det Europeiska kommissionen (nedan kommissionen) har gjort 
hittills är att ta fram allmänna och sektorsspecifika vägledningar för 

 
1 Lagrådsremiss, Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft, 24 februari 2022. 
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bedömningar av planer och projekt i förhållande till t.ex. Natura 2000-
områden.2 

Alla verksamheter och åtgärder som kan påverka skyddsintressen 
som regleras i EU:s miljölagstiftning, t.ex. arter och miljökvalitetsnor-
mer, kommer att bedömas individuellt i den enskilda tillståndspröv-
ningen även om nationella regler för att främja klimatomställningen 
införs. För de flesta sådana skyddsintressen krävs att den sökande kan 
visa att det inte finns alternativa lösningar för var och hur verksam-
heten eller åtgärden kan bedrivas eller vidtas för att dispens eller 
undantag ska ges. Dessutom krävs i vissa fall ett yttrande från EU-
kommissionen innan dispens eller undantag kan ges. Detta ökar ytter-
ligare risken för att nationella regler som ger ökad tyngd för klimatet 
skulle göra en prövningsprocess längre och mer oförutsägbar än 
i dag. 

Det skulle krävas ändringar av EU-rätten i form av försvagningar 
av t.ex. miljökvalitetsnormer eller skyddet för fåglar eller andra arter 
i naturvårdsdirektiven3, eller ett större utrymme för att ge dispens, 
om det rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd skulle ökas. 
Sådana ändringar har hittills framstått som politiskt svåra att driva 
men den utveckling som beskrivs i avsnitt 3.2.3 skulle kunna visa på 
en utveckling mot att åtminstone ge större utrymme för att ge dis-
pens från förbuden mot påverkan på andra intressen till vissa verk-
samhetstyper som är viktiga för energi- och klimatomställningen fram-
över. Om lagstiftning i form av direktiv på EU-nivå skulle ändras tar 
det dock relativt lång tid innan sådana ändringar kommer att vara 
genomförda i nationell rätt. 

3.1 Internationell rätt 

Sverige har anslutit sig till ett stort antal internationella och regionala 
överenskommelser på miljöområdet som kan påverka det rättsliga ut-
rymmet för att ge klimat större tyngd i förhållande till andra intres-
sen, t.ex. Ramsarkonventionen4 om våtmarker av internationell bety-

 
2 Se t.ex. Europeiska kommissionens tillkännagivande Bedömning av planer och projekt avseende 
Natura 2000-områden – metodvägledning om artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, 
C(2021) 6913 final, 28 september 2021. 
3 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (livsmiljödirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av 
den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 
4 SÖ 1975:76. 
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delse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar, Bernkonventio-
nen5 om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga 
miljö och Konventionen om biologisk mångfald6. Även konventioner 
som är inriktade på information och processer kan påverka, t.ex. 
Esbokonventionen7 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gräns-
överskridande sammanhang och Århuskonventionen8 om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor. Som beskrivs i avsnitt 3.3.3 finns 
det också konventioner och deklarationer av betydelse för renskötseln. 

3.2 EU-rätt 

EU-lagstiftningen innehåller krav som påverkar det rättsliga utrym-
met för att ge klimat större tyngd i förhållande till andra intressen. 
De viktigaste rättsakterna på EU-nivå ur det perspektivet är: 

• EU:s naturvårdsdirektiv som utgörs av livsmiljödirektivet (även 
kallat art- och habitatdirektivet) och fågeldirektivet. Livsmiljö-
direktivet med dess bilagor ligger till grund för bl.a. Natura 2000-
områden och föreskrifter om skydd för arter, vilka i princip utgörs 
av fridlysningsregler. Fågeldirektivet syftar till att skydda alla de 
vilda fågelarter som naturligt förekommer i EU. Direktiven har 
genomförts i svensk rätt i 7 kap. miljöbalken om skydd av områ-
den, 8 kap. miljöbalken om bestämmelser om skydd för biologisk 
mångfald och artskyddsförordningen. 

• EU:s ramdirektiv9 om vatten samt särskilda direktiv om bl.a. 
grundvatten10 och dricksvatten11. 

• Ett övergripande avfallsdirektiv samt särskilda direktiv om bl.a. 
deponering av avfall. 

 
5 SÖ 1983:30. 
6 SÖ 1993:77. 
7 SÖ 1992:1. 
8 SÖ 2005:28. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten). 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd 
för grundvatten mot föroreningar och försämring (grundvattendirektivet). 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2020/2184/EU av den 16 december 2020 om kvali-
teten på dricksvatten (dricksvattendirektivet). 
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Direktiven är antagna med artikel 192 fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt som rättslig grund, vilket innebär att med-
lemsstaterna kan införa strängare regler men inte en lägre nivå av 
miljöskydd än vad EU-rätten kräver. Bedömningarna enligt de olika 
direktiven överlappar till viss del varandra men har delvis olika täck-
ningsområden som kräver olika bedömningar. Det finns också annan 
EU-lagstiftning som styr vilken information som krävs i prövnings-
processen som det s.k. MKB-direktivet12 om miljökonsekvensbeskriv-
ningar för verksamheter och åtgärder och SMB-direktivet13 om spe-
cifika miljöbedömningar för planer och program. 

3.2.1 Naturvårdsdirektiven 

I Sverige har fågeldirektivet och livsmiljödirektivet delvis genom-
förts samlat vilket innebär att kraven inte helt följer direktivens 
systematik.14 

Här följer en beskrivning av de bedömningar som ska göras enligt 
naturvårdsdirektiven med det svenska genomförandet som påverkar 
det rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd i förhållande till 
andra intressen. 

Reglering i naturvårdsdirektiven 

Enligt artikel 3 fågeldirektivet ska medlemsstaterna avsätta områden 
för att skydda, bevara och återställa biotoper och livsmiljöer för alla 
fågelarter som förekommer naturligt inom EU. I direktivets artikel 4 
och bilaga I anges för vilka arter särskilda skyddsområden ska utses. 
Enligt artikel 5 fågeldirektivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att införa ett generellt system för alla fågelarter som 
naturligt förekommer i Europa att särskilt förbjuda bl.a. att avsiktligt 
döda eller fånga sådana fåglar och att avsiktligt förstöra eller skada 
deras bon och ägg. 

 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedöm-
ning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB-direktivet). 
14 Se mer i Artsskyddsutredningens betänkande, Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar, 
SOU 2021:51. 
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Enligt artikel 3 livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna också utse 
ett sammanhängande ekologiskt nät av särskilda bevarandeområden 
i form av Natura 2000-områden för livsmiljöer och arter som är för-
tecknade i bilaga 1 och 2 till direktivet. Syftet är att bibehålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos berörda livsmiljötyper och 
arter i deras naturliga utbredningsområde. 

Enligt artikel 12.1 livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna också 
införa ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för 
de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot att 
avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, avsiktligt 
störa dem, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervint-
rings- och flyttningsperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i 
naturen och att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser. 

Enligt artikel 13 livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna införa 
ett strikt skyddssystem för de växtarter som finns förtecknade i 
direktivets bilaga 4 b, med förbud mot att avsiktligt plocka, samla in, 
skära av, dra upp med rötterna eller förstöra sådana växter i deras natur-
liga utbredningsområde. Det är också förbjudet att förvara, transpor-
tera och sälja eller byta exemplar av sådana arter om de insamlats i 
naturen samt att bjuda ut dem för försäljning eller byte. 

Genomförandet i svensk rätt 

I 7 kap. 27 § miljöbalken anges som särskilt skyddade områden natur-
områden som bör skyddas eller är skyddade som särskilda skydds-
områden enligt fågeldirektivet, som särskilda bevarandeområden enligt 
livsmiljödirektivet (Natura 2000-områden) eller enligt internationella 
åtaganden eller nationella mål om skydd för naturområden.15 

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer eller projekt 
som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt be-
dömas enligt kriterierna i direktivet innan tillstånd får ges. Det ge-
nomförs i 7 kap. 28 a § miljöbalken som anger att det krävs ett s.k. 
Natura 2000-tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgär-
der som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde 
som har förtecknats som Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § 
miljöbalken. 

 
15 I första hand är det skyddsformerna nationalpark, naturreservat samt djur- och växtskydds-
område som avses med nationella mål om skydd för naturområden, se prop. 1997/98:45, 
Miljöbalk, del 2, s. 99. 
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Enligt 4 kap. 8 § miljöbalken får en verksamhet som kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område bara komma till stånd om ett 
Natura 2000-tillstånd har lämnats. Påverkan på ett sådant område 
prövas särskilt. 

Enligt 7 kap. 28 b § får ett Natura 2000-tillstånd endast ges om 
verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra 
pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada 
den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas eller 
medför störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet 
av arter i området. Bestämmelsen genomför, tillsammans med 7 kap. 
28 a § miljöbalken, artikel 6.3 punkt 3 livsmiljödirektivet som lyder: 

Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är 
nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som 
enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka 
området på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt bedömas med av-
seende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarande av om-
rådet. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna 
för området och om inte annat följer av punkt 4, skall de behöriga natio-
nella myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha 
försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, 
om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt. 

EU-domstolen har i flera domar, vilka har bekräftats av svenska dom-
stolar,16 förtydligat att en prövning av påverkan på ett Natura 2000-
område ska omfatta alla aspekter av den aktuella planen eller projektet 
och de konsekvenser den kan få, enskilt eller i kombination med andra 
planer eller projekt. Utredningen ska också vara tillräckligt grundlig för 
att ge förutsättningar för en fullständig, exakt och slutlig bedömning. 

Enligt 7 kap. 29 b § miljöbalken prövas en ansökan om Natura 2000-
tillstånd av länsstyrelsen eller av tillståndsmyndigheten om det rör 
en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dis-
pensprövning enligt 9 kap. eller 11–15 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen 
eller tillståndsmyndigheten har därmed att avgöra om rekvisiten i 
7 kap. 28 b § miljöbalken är uppfyllda. 

 
16 Se dom av den 7 september 2004, Waddenzee, C-127/02, EU:C:2004:482, punkt 53 och 54, dom 
av den 24 november 2011, Alto Sil, C-404/09, EU:C:2011:768, punkt 100, dom av den 11 april 
2013, Sweetman, C-258/11, EU:C:2013:220 punkt 40 och 44, Högsta förvaltningsdomstolens 
dom den 17 november 2015 i mål nr 4158 14 och 4159 14 samt NJA 2013 s. 613. 
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Reglering i naturvårdsdirektiven – Natura 2000-områden 

Om en verksamhet eller åtgärd är så viktig att det finns intresse av 
att den genomförs trots att den kan antas skada eller störa ett Natura 
2000-område på ett betydande sätt måste följande krav för undantag 
enligt artikel 6.4 livsmiljödirektivet vara uppfyllda för att tillstånd 
ska kunna ges. 

Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, 
trots en negativ bedömning av konsekvenserna för området måste 
genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, 
inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär, skall medlems-
staten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att 
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. Medlemsstaten skall 
underrätta kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. 
    Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller 
en prioriterad art, är de enda faktorer som får beaktas sådana som berör 
människors hälsa eller den allmänna säkerheten, betydelsefulla konse-
kvenser för miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, andra 
tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 

Genomförandet i svensk rätt – Natura 2000-områden 

Ett Natura 2000-tillstånd får enligt 7 kap. 29 § miljöbalken ändå ges 
efter regeringens tillåtelse om det saknas alternativa lösningar, verk-
samheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som 
har ett väsentligt allmänintresse och kompensationsåtgärder vidtas 
som gör att syftet med skyddet ändå kan tillgodoses. Alla rekvisit i 
7 kap. 29 § miljöbalken bedöms stegvis och alla måste vara uppfyllda 
för att undantag ska kunna ges. 

Enligt 20 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. får vid en tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § 
miljöbalken som rör en prioriterad art eller en prioriterad livsmiljö-
typ hänsyn endast tas till omständigheter som rör människors hälsa, 
den allmänna säkerheten eller väsentliga miljöskyddsintressen. Hän-
syn får dock även tas till andra tvingande förhållanden som har ett 
allt överskuggande allmänintresse men då ska EU-kommissionen 
ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs. Sådana yttranden är 
inte bindande men om kommissionen anser att en medlemsstats 
agerande strider mot unionsrätten kan ett förfarande om fördrags-
brott inledas. 
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Reglering i naturvårdsdirektiven – undantag från fågeldirektivet 
och livsmiljödirektivet 

Artikel 9 fågeldirektivet anger att för undantag från skyddet i arti-
kel 5–8 för de fågelarter som omfattas, krävs att det inte finns någon 
annan lämplig lösning och att det ges på grund av t.ex. människors 
hälsa och säkerhet. I livsmiljödirektivet anges i artikel 16 att för undan-
tag från reglerna om skydd för arter krävs att det t.ex. är av hänsyn 
till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande orsaker som har 
ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social 
eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser 
för miljön. En förutsättning för ett sådant undantag är att det inte finns 
någon annan lämplig lösning och att det inte får försvåra upprätthål-
landet av gynnsam bevarandestatus. 

Genomförandet i svensk rätt – undantag från fågeldirektivet 
och livsmiljödirektivet 

I 14 § artskyddsförordningen finns regler för dispens från skyddet 
för fåglar, andra djur och arter som inrättats som en följd av EU-
lagstiftning. Dispens får endast ges om det inte finns någon annan 
lämplig lösning och dispensen inte försvårar en gynnsam bevarande-
status för artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Det 
krävs också att dispensen behövs t.ex. av hänsyn till allmän hälsa och 
säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande 
allmänintresse. 

Praxis från EU-domstolen 

I mars 2021 kom EU-domstolens avgörande i det s.k. Skydda skogen-
målet17 som gällde en planerad skogsavverkning. De kriterier som ut-
vecklats i svensk praxis innebar att förbuden mot påverkan i princip 
endast gällde arter som var hotade och vars bevarandestatus riske-
rade att påverkas negativt av skogsavverkningen. EU-domstolen fann 
att förbuden enligt fågeldirektivet gäller för samtliga fågelarter som 
förekommer naturligt inom EU och även träffar fågelarter som inte 

 
17 Dom av den 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen m.fl. mot Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län m.fl., förenade målen C 473/19 och C 474/19, EU:C:2021:166. 
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är hotade samt arter vars bevarandestatus inte riskerar att påverkas 
negativt. Skyddet upphör inte heller att gälla för arter som har upp-
nått en gynnsam bevarandestatus. Förbuden mot påverkan på arter i 
livsmiljödirektivet avser också varje individ av en art så att det inte 
behöver finnas risk för att den berörda djurartens bevarandestatus 
påverkas negativt för att förbuden ska vara tillämpliga. Det går inte 
heller att aktualisera förbuden först när artens bevarandestatus riske-
rar att försämras, om åtgärden orsakar att områdets kontinuerliga 
ekologiska funktionalitet går förlorad. 

I en dom18 från oktober 2021, som gällde ett byggprojekts påver-
kan på rast- och parningsplatser för europeisk hamster, fann EU-
domstolen att även områdena kring en parningsplats ska skyddas om 
de är nödvändiga för att den aktuella djurarten ska kunna fortplanta 
sig. Dessutom ska sådana platser skyddas även när de inte används 
om det finns en tillräckligt stor sannolikhet för att djuren ska åter-
vända. Domstolen uttryckte också att begreppen skada och förstör-
else i artikel 12.1 d livsmiljödirektivet avser en gradvis minskning av 
den ekologiska funktionaliteten hos en skyddad djurarts parningsplats 
eller rastplats respektive en total förlust av denna funktionalitet, obe-
roende av om sådan skadlig inverkan är avsiktlig eller inte. Även det 
avgörandet innebär en långtgående tolkning av skyddets omfattning. 

Det finns olika uppfattningar kring innebörden av EU-domstolens 
avgörande i Skydda Skogen-målet för det svenska genomförandet i 
lagstiftning och praxis. Det har utretts av Artskyddsutredningen 
(M 2020:03) som har lämnat författningsförslag i ett betänkande19 
men resultatet skulle kunna bli att det krävs dispens i fler fall. Tolk-
ningen av vilken typ av påverkan som kan accepteras har breddats 
även genom avgörandet från oktober 2021 och den samlade tenden-
sen ser ut att vara att det ska göras en relativt vid tolkning av art-
skyddet enligt både fågeldirektivet och livsmiljödirektivet. 

3.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Ett annat exempel på när en avvägning i själva verket fordrar en dis-
pens eller undantag från krav i EU-rätten är i förhållande till miljö-
kvalitetsnormer som sätts enligt 5 kap. miljöbalken och kan gälla mark, 

 
18 Dom den 28 oktober 2021, IE mot Magistrat der Stadt Wien, C 357/20, EU:C:2021:881. 
19 SOU 2021:51. 
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vatten, luft, miljön i övrigt eller människors hälsa. Miljökvalitets-
normerna kan ange förorenings- eller störningsnivåer och kan utfor-
mas som gräns- eller riktvärden. De grundar sig till stor del på krav i 
EU-rätten genom t.ex. ramdirektivet för vatten och undantag kan 
endast ges om vissa kriterier är uppfyllda. 

Enligt 5 kap 4 § miljöbalken får en myndighet eller en kommun 
som huvudregel inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas 
eller ändras om det innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet 
sätt eller om det äventyrar möjligheten att uppnå en beslutad miljö-
kvalitetsnorm.20 Trots detta förbud får enligt 4 kap. 11 § vattenförvalt-
ningsförordningen (2004:660) undantag göras i det enskilda fallet, bl.a. 
för en verksamhet eller åtgärd som ändrar en ytvattenförekomsts 
fysiska karaktär eller en grundvattenförekomsts nivå, förutsatt att ett 
antal villkor är uppfyllda. Villkoren, vilka samtliga måste vara upp-
fyllda för att få medge undantag, anges i 4 kap. 12 § samma förordning 
och innebär t.ex. att verksamheten eller åtgärden behövs för att till-
godose ett allmänintresse av större vikt och att alla genomförbara 
åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vatten-
förekomstens status. 

3.2.3 Rättslig och politisk utveckling inom EU 

Darpö m.fl.21 bedömer det som ett rimligt antagande att om klimat-
nyttan ska få genomslag i prövningar av vindkraft kommer det att 
ske med tillämpning av det befintliga regelverket, t.ex. genom en mer 
generös användning av dispensregeln om tvingande orsaker som har 
ett allt överskuggande allmänintresse i artikel 16.1(c) i livsmiljödirek-
tivet. Författarna konstaterar att en sådan utveckling redan syns i t.ex. 
Nederländerna och Tyskland, men att det är osäkert om den skulle 
hålla i en prövning vid EU-domstolen. Författarna bedömer att en så-
dan tillämpning bara skulle kunna göras i undantagsfall och för mycket 
stora vindparker. 

I mars 2022 presenterade kommissionen ett meddelande22 om 
minskat beroende av fossil energi från Ryssland och åtgärder som 

 
20 I den s.k. Weser-domen den 1 juli 2015, C-461/13, EU:C:2015:433, slog domstolen fast att till-
stånd endast får ges om kriterierna i artikel 4 i EU:s ramdirektiv för vatten är uppfyllda. 
21 Darpö, Jan m.fl. (2021). Se även Backes, Chris m.fl. (2018) för en genomgång av Neder-
ländernas och Tysklands praxis.  
22 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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svar på höga energipriser. En del i det arbetet är en kraftig utbyggnad 
av förnybar energi och kommissionen skriver att en förutsättning för 
det är att tillståndsgivningen blir enklare och snabbare. Kommissionen 
uppmanar medlemsstaterna att se till att planering, uppförande och 
drift av anläggningar för produktion av energi från förnybara energi-
källor, anläggningarnas anslutning till nätet och nätet i sig anses ligga 
i det överordnade allmänintresset och omfattas av det mest fördel-
aktiga förfarande som deras planerings- och tillståndsförfaranden ger 
utrymme för. 

I meddelandet23 anges att medlemsstaterna snabbt bör kartlägga, 
bedöma och säkerställa lämplig tillgång till mark- och havsområden 
för projekt som omfattar hållbar energi, i proportion till sina natio-
nella energi- och klimatplaner, sina bidrag till det reviderade målet 
för förnybara energikällor för 2030 samt andra faktorer såsom deras 
tillgång till resurser och nätinfrastruktur samt målen i EU:s strategi 
för biologisk mångfald. Kommissionen aviserar också att den i ett 
kommande lagförslag om återställande av naturen kommer föreslå 
att medlemsstaterna, när de utarbetar sina nationella planer för att 
uppnå återställandemålen, tar hänsyn till begränsade och klart defi-
nierade områden som särskilt lämpliga, samtidigt som de i så stor ut-
sträckning som möjligt undviker miljömässigt värdefulla områden. 

Kommissionen aviserar24 också att den kommer att presentera en 
rekommendation om snabb tillståndsgivning för projekt för förny-
bar energi i maj 2022 och arbeta för att stödja användningen av all 
flexibilitet som EU-lagstiftningen redan ger utrymme för och undan-
röja återstående hinder, oavsett ursprung. Senare under våren 2022 
kommer kommissionen också att ge vägledning om när och hur det 
behöver möjliggöras att testa innovativa tekniker, produkter och tjäns-
ter som syftar till att stärka samexistensen mellan utbyggnaden av 
förnybar energi och miljöskyddet. 

Fokuset för kommissionens förslag är energiomställningen snarare 
än klimat men både produktion av förnybar el och elnät för överföring 
av sådan energi bidrar även till att klimatmålen kan nås. Utredningen 
uppfattar kommissionens meddelande som att sådana verksamheter 
ska prioriteras i avvägningen mellan olika intressen för användning 
och mark- och vattenområden som görs enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

 
23 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
24 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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(se avsnitt 3.3.3). Utredningen uppfattar också skrivningen om att 
sådana verksamheter ska anses ligga i det överordnade allmänintres-
set som att det motsvarar kraven i naturvårdsdirektiven på att utgöra 
ett väsentligt eller allt överskuggande intresse och därmed syftar till 
att öka möjligheterna att få dispens i förhållande till de intressen som 
följer av EU-rätten och regleras i kap. 5, 7 och 8 miljöbalken (se av-
snitt 3.3.4 och 3.3.5). 

Kommissionen aviserar dock bara lagändringar avseende återstäl-
lande av naturen och i övrigt rekommendationer och vägledningar 
som inte är bindande. Utredningen uppfattar det därmed främst som 
att kommissionen riktar sig till medlemsstaternas tillämpning snarare 
än att EU-rätten ska ses över för att försvaga skyddsintressen. Kom-
missionen anger att tillståndsgivningen för sådana verksamheter be-
höver bli snabbare och enklare. Det återstår att se vad kommissionen 
presenterar i form av vägledningar och rekommendationer under 
våren 2022. 

Om EU-rätten skulle anpassas för att förtydliga att vissa verk-
samhetstyper av vikt för energi- och klimatomställningen ska kunna 
få större tyngd i prövningar kommer det att behöva förhandlas mellan 
EU:s institutioner och det är ovisst hur utfallet skulle bli eftersom 
även t.ex. art- och områdesskydden har en stark ställning. 

3.3 Nationell rätt 

3.3.1 Allmänna hänsynsregler enligt 2 kap. miljöbalken 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet är en-
ligt 2 kap. 1 § miljöbalken skyldiga att iaktta de allmänna hänsyns-
reglerna i 2 kap. 3–5 §§ miljöbalken. Enligt förarbetena25 anger hän-
synsreglerna den grad av hänsyn som ska iakttas tillsammans med 
rimlighetavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken om att kraven ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Det kan 
dock inte undvikas att andra typer av avvägningar måste göras och 
att andra skyddsvärda intressen kan stå i konflikt med miljöhän-
synen.26 

 
25 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 206. 
26 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 207. 
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I förarbetena27 anges att vid tillämpningen av hänsynsreglerna 
måste alltid en avvägning göras med hänsyn till vad som får anses vara 
vedertaget godtagbart beteende med hänsyn till andra intressen än 
rena miljöintressen. Bestämmelserna ska ligga till grund för prövning 
enligt miljöbalken och i de fall särskilda regler gäller för vissa verk-
samheter som preciserar vilka krav som ska ställas gäller dessa tillsam-
mans med de allmänna hänsynsreglerna. Enligt praxis är t.ex. artskydds-
förordningen att se som en precisering av vad som kan följa av de 
allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd av arter.28 För t.ex. 
buller finns i en del fall riktvärden som anger hur stora störningar som 
kan accepteras utan alltför stor negativ påverkan på människors hälsa 
och miljön. Det finns ett undantag i 16 kap. 2 d § miljöbalken som ger 
möjlighet att under vissa förutsättningar tillåta högre värden för om-
givningsbuller när beräknade bullervärden anges i detaljplaner och 
bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Andra typer av 
störningar som t.ex. magnetfält, lukt och ljus av olika slag saknar 
riktvärden och prövas i varje enskilt fall. 

Den s.k. stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken anger en högsta accep-
tabel störningsnivå och verksamheter och åtgärder som orsakar stör-
ningar som ligger över den nivån får inte bedrivas. Enligt stoppregeln 
får en verksamhet eller åtgärd som befaras föranleda skada eller olägen-
het av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön endast 
bedrivas eller vidtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl, 
även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas 
som kan krävas enligt miljöbalken. En verksamhet eller åtgärd får 
dock inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort 
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade 
eller miljön försämras avsevärt. Regeringen får enligt 2 kap. 10 § 
miljöbalken ändå tillåta verksamheten förutom om den kan befaras 
försämra det allmänna hälsotillståndet. 

3.3.2 Planer och bestämmelser enligt PBL 

Det framgår av 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken att ett tillstånd 
eller dispens inte får ges i strid med en detaljplan eller områdes-
bestämmelser enligt PBL. Små avvikelser får göras om syftet med 
planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

 
27 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 207. 
28 Se t.ex. MÖD 2013:13 och MÖD 2014:47. 
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En översiktsplan kan också innebära ett hinder för en verksam-
het. I t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 november 
2015 i mål nr M 3352-15 ansåg domstolen att en väl underbyggd 
fördjupad kommunal översiktsplan i och för sig kan fungera styrande 
vid vindkraftsetableringar inom en kommun, men att den inte var 
bindande vid lokaliseringsprövningen. Domstolen fann dock att det 
har betydelse vad planen innehåller i form av konkurrerande anspråk 
på marken och andra vägledande uppgifter och att prövningen måste 
utgå från förhållandena i det enskilda fallet. Verksamheten förbjöds 
med hänvisning till att lokaliseringen bedömdes vara olämplig.29 

3.3.3 Hushållningsbestämmelser enligt 
3 och 4 kap. miljöbalken 

Den grundläggande bestämmelsen till stöd för avvägningar i fråga 
om användningen av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt 
finns i 3 kap. 1 § miljöbalken. Bestämmelsen anger att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka om-
rådena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som med-
för en från allmän synpunkt god hushållning. 

En avvägning ska enligt förarbetena30 göras mellan å ena sidan 
intresset av att bevara mark- och vattenområden för framtiden och å 
andra sidan värdet av att ta dem i anspråk för olika ändamål. Beslut om 
ianspråktagande av områden innebär ofta att den tillämpande myndig-
heten måste göra avvägningar mellan olika, ofta motstående intressen. 
Vid bedömningen av den lämpligaste användningen av ett område 
bör alltid möjligheten att samtidigt utnyttja ett område för olika verk-
samheter undersökas och utgångspunkten för bedömningen bör vara 
miljöbalkens övergripande mål i 1 kap. 1 §. 

Hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken är i första hand 
avvägningsregler för situationer då samhället har väsentliga intressen 
att bevaka från markpolitiska utgångspunkter och syftet med bestäm-
melserna är enligt förarbetena31 att redovisa vilka intressen som har 
särskild betydelse för samhällsutvecklingen och som därför ska ges 

 
29 Se även MÖD 2005:66, MÖD 2008:41 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 
5 november 2014 i mål nr M 2762-14. 
30 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29 f. 
31 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29. 
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ett försteg framför andra intressen när markanvändningsfrågor ska 
avgöras. I bestämmelserna anges vilka allmänna intressen som sär-
skilt ska beaktas vid sådana avvägningar för att en god hushållning 
med mark- och vattenområden ska uppnås.32 

Begreppet riksintresse definieras inte i rättskällorna. Vissa centrala 
myndigheter har ansvaret för att inom respektive samhällssektor ange 
vilka områden som bedöms vara av riksintresse. Vilka myndigheter 
som ansvarar för att peka ut sådana områden framgår av förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. När riks-
intressemyndigheterna fattar beslut om att peka ut ett område som 
riksintresse är det den myndighetens bedömning men inget rätts-
verkande beslut eftersom ett sådant bemyndigande saknas i lagstift-
ningen. För att markera detta används ofta begreppet riksintresse-
anspråk. Frågan om ett område faktiskt är av riksintresse bedöms först 
i det enskilda ärendet, t.ex. vid tillståndsprövning. Tillståndsmyndig-
heten kan följa riksintressemyndigheternas bedömning men kan också 
underkänna ett tidigare beslut om riksintresse, eller besluta att ett 
visst område är av riksintresse trots att ingen central myndighet be-
slutat om detta tidigare.33 

Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som 
har betydelse för bl.a. rennäringen så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande och områden 
som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot sådana åtgärder. 

Av 3 kap. 6 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-
luftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön och att områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot 
sådana åtgärder. 

Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller 
material ska enligt 3 kap. 7 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa och områden 
som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riks-
intresse ska skyddas mot sådana åtgärder. 

Av 3 kap. 8 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpliga för anläggningar för t.ex. industriell produk-

 
32 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 28 f. 
33 Bengtsson, Bertil m.fl. (2022). 
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tion, energiproduktion och energidistribution så långt möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller ut-
nyttjandet av sådana anläggningar och områden som är av riksintresse 
för dessa ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av dem. 

Enligt 3 kap. 9 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som 
har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen och områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål som 
på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

I 4 kap. miljöbalken anges geografiska områden som är av riks-
intresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i om-
rådena. Syftet med bestämmelserna är enligt förarbetena34 att skydda 
dessa värden mot exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
som påtagligt kan skada områdenas bevarandevärden. 

Av 4 kap. 1 § miljöbalken framgår att de områden som anges i 2–
8 §§, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, 
i sin helhet är av riksintresse vilket innebär att exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte 
möter något hinder enligt 2–8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Det är de sam-
lade natur- och kulturvärdena som finns i hela det geografiska om-
rådet som ska beaktas. Vid tillämpning av stadgandet ska man således 
anlägga ett helhetsperspektiv på vad som är en lämplig utveckling i 
hela det geografiska området.35 Vidare framgår av andra stycket att 
4 kap. 1 § första stycket 2 samt 2–6 §§ miljöbalken inte utgör hinder 
för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Bestäm-
melsen i 4 kap. 1 § miljöbalken om undantag för totalförsvaret är dock 
inte tillämplig i fråga om Natura 2000-områden enligt 4 kap. 8 § miljö-
balken. 

Avvägningar enligt de grundläggande och särskilda hushållnings-
bestämmelserna ska endast tillämpas vid prövning av ärenden och 

 
34 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35. 
35 Prop. 1985/86:3, med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 171. 
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mål i de fall verksamheten ska prövas av domstol eller annan myn-
dighet.36 

Områden av riksintresse för totalförsvaret 

Totalförsvarets ställning i miljöbalken är stark vilket visar sig i rim-
lighetsavvägningen i 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken som anger 
att särskild hänsyn ska tas till en totalförsvarsverksamhet eller en åt-
gärd som behövs för totalförsvaret. Förutom totalförsvarets särskilda 
intresse i 3 kap. 9 § miljöbalken anges i 3 kap. 10 § miljöbalken att 
om ett område behövs för en anläggning för totalförsvaret har det 
intresset företräde framför andra intressen. 

Utredningen lämnar förslag som rör behov av vägledningar om 
samexistens med totalförsvarets intressen i avsnitt 4.3. 

Områden av riksintresse för rennäring 

Det samiska folket har rättigheter till jakt och fiske men det är 
framför allt renskötseln som ofta påverkas av flera verksamhetstyper 
som t.ex. vindkraft, elnät samt utvinning av metaller och mineral. 
Som exempel anger en rapport37 från Stockholm Environment Insti-
tute att gruvindustrin enligt samebyarna leder till bl.a. markförluster, 
störningar på renhjorden och blockering av flyttled, slitage på betes-
markerna, rubbningar av årscykeln, försämrad renhälsa och kondi-
tion och därav minskade slaktvikter och ekonomiska förluster. Det 
leder även till psykiska påfrestningar, hot och påtryckningar från 
andra i lokalsamhället, minskad generationsväxling och försämrad 
användning av traditionell kunskap. I rapporten konstateras att det 
finns effekter som inte kan ersättas ekonomiskt eller kompenseras 
på annat sätt. Utredningen bedömer att konsekvenserna för rensköt-
seln av vindkraft och elnät kan antas likna dem som gruvindustrin 
kan ha även om omfattningen kan variera.38 

Sedan 2011 erkänns samerna som ett folk i regeringsformen och 
1 kap. 2 § 6 regeringsformen anger att det samiska folkets kultur- och 
samfundsliv ska främjas. Sverige röstade 2007 för FN:s urfolksdekla-

 
36 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 219. 
37 Kløcker Larsen, Rasmus m.fl. (2021), s. 26. 
38 Se t.ex. Skarin, Anna m.fl. (2016). Se också Mark- och miljödomstolens bedömning av 
rapporten i dom den 3 juli 2017 i mål nr M 3051-15, s. 30. 
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ration39 och har ratificerat flera bindande konventioner som säker-
ställer långtgående rättigheter för samerna till medbestämmande över 
sina traditionella marker. FN:s urfolksdeklaration är inte rättsligt 
bindande men den är vägledande och kan anses ge uttryck för en allt 
vanligare politisk och folkrättslig syn på urfolksfrågor. Det framgår 
av 1 § rennäringslagen (1971:437) att den samiska befolkningens rätt 
att använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar 
grundas på urminnes hävd. Högsta domstolen har också i NJA 2011 
s. 109 uttryckt att renskötselrätten i vissa fall grundar sig på sedvana. 
Det innebär att renskötselrätten är en civil rättighet som omfattas av 
egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och bestämmelser 
om egendomsskydd i lagen (1994:1219) om den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna. 

Sverige har upprepade gånger fått kritik från FN:s rasdiskriminer-
ingskommitté för behandlingen av det samiska folket.40 De senaste 
åren har det kommit domar som stärker samebyarnas ställning i pröv-
ningen. 

I NJA 2020 s. 3, det s.k. Girjasmålet, fick en sameby rätt att själv-
ständigt upplåta rätt till småviltsjakt och fiske, vilket sedan länge han-
terats av staten genom länsstyrelserna. Högsta domstolen fann bl.a. 
att samiska markrättigheter upparbetats genom urminnes hävd och 
hänvisade i den delen till FN:s urfolksdeklaration och till att bl.a. 
artikel 8.1 i ILOs konvention nr 169 om urfolks rättigheter, som an-
ger att vederbörlig hänsyn till urfolks sedvanor och sedvanerätt ska tas 
vid tillämpningen av nationell lagstiftning, är bindande för Sverige även 
om den inte har ratificerats eftersom det utgör en folkrättslig princip. 
Domstolen ansåg också att 1 kap. 2 § sjätte stycket regeringsformen 
inte i sig ger upphov till några rättigheter för enskilda. Bestämmelsen 
kan ändå få viss materiell betydelse när olika faktorer ska vägas mot 
varandra i rättstillämpningen. Vid sådan avvägning ska samernas in-
tresse av att kunna vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln, 
tillmätas särskilt vikt. I domen anges också att det är nödvändigt med 
en bevislättnad för samebyarna i den typen av mål för att de ska ha 
en rimlig chans att försvara sina intressen. I stället fick staten en tyd-
lig bevisbörda för att en rättighet enligt urminnes hävd upphört. 

 
39 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 61/295, 13 september 2007. 
40 Se t.ex. Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Opinion approved by the 
Committee under article 14 of the Convention concerning communication No. 54/2013, 
CERD/C/102/D/54/2013, 18 november 2020. 
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I en dom41 från Högsta domstolen i Norge, Høyesteretten, från 
oktober 2021 gav domstolen samerna rätt mot ett bolag som ville 
bygga två vindkraftsparker på Fosen som är ett renbetesområde. Dom-
stolen hänvisade till artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga 
och politiska rättigheter42 och fann att vindkraftsparkerna hade en 
väsentlig negativ påverkan på samernas rätt att utöva sin kultur. Dess-
utom skulle ingreppet bedömas samlat med tidigare och planerade 
verksamheter. Domstolen menade att konventionen inte öppnade för 
en avvägning mellan minoritetens intresse och andra samhällsintres-
sen. Däremot kunde en avvägning göras mot vissa grundläggande 
rättigheter och rätten till miljö var en sådan. Domstolen instämde 
med bolaget om vikten av en grön omställning och produktion av 
förnybar energi och menade att ett alternativt uppförande och till-
räckliga skyddsåtgärder hade kunnat göra verksamheten tillåtlig. Den 
aktuella utformningen var dock inte tillåtlig och skyddsåtgärderna 
var behäftade med för stora osäkerheter. Domen ger vägledning kring 
tolkningen av hur artikel 27 i konventionen kan komma att påverka 
internationell praxis. 

Praxis är dock inte entydig. De mål som samebyar vunnit har varit 
när rättigheter och kulturella aspekter har vägts in och framför allt 
där domstolarna har gjort en internationell utblick och fördrags-
konform tolkning. I miljöbalken vägs riksintresset för rennäringen 
mot andra näringar. Det har gjort att endast rennäring för en eller 
några samebyar har vägts mot stora näringar utan att samebyarnas 
enskilda intressen och rättigheter eller de kulturella aspekterna vägts in. 

En annan aspekt är att samebyar i dag inte får ekonomisk hjälp 
att driva processer, vilket gör att de ofta ingår sekretessbelagda civil-
rättsliga avtal med t.ex. gruv- eller vindkraftsbolag. Det har kritise-
rats av bl.a. Mark- och miljödomstolen i Umeå som i t.ex. dom den 
21 december 2020 i mål nr M 2241-18 fann att ett sådant avtal för-
svårade för domstolen att se till rennäringen som ett allmänt intresse. 

Det sker nu en övergång från begreppet rennäring till renskötsel 
och samebyarnas rättigheter och kulturella aspekter har bekräftats. 
År 2021 tillsattes en parlamentarisk kommitté (dir. 2021:35) som 
bl.a. ska bedöma när och inom vilka delar av statligt ägd mark som 
samebyar genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt 

 
41 Høyesteretts dom 11 oktober 2021, HR-2021-1975-S. 
42 SÖ 1971:42. 
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och fiske. Kommittén ska också lämna förslag till en ny renskötsel-
lag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. 

Eftersom praxis är tvetydig och de samiska intressena i en del fall 
fått stå tillbaka för t.ex. gruvor och vindkraft bedömer utredningen 
att det kan finnas ett visst rättsligt utrymme att ge klimat en större 
tyngd gentemot renskötsel i prövningsprocesser trots de senaste årens 
utveckling mot ett bredare synsätt på samebyarnas rättigheter. Hur 
stort det utrymmet kommer att vara beror på den framtida utveck-
lingen i både lagstiftning och praxis. Renskötseln blir dock alltmer 
kringskuren och möjligheten att kompensera genom t.ex. annan mark 
blir allt mindre. Även om klimatförändringarna i sig är ett hot mot 
de samiska intressena skulle en ökad tyngd för klimatet inte minst 
genom kumulativa effekter, också kunna riskera den samiska kul-
turens och renskötselns fortlevnad. 

3.3.4 Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer kompletterar de allmänna hänsynsreglerna i 
2 kap. miljöbalken43 och genomför EU-direktiv på området, se av-
snitt 3.2.2. 

Miljökvalitetsnormer ska enligt 5 kap. 2 § 1 miljöbalken ange för-
oreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får 
överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller 
under en eller flera angivna tidsperioder (s.k. gränsvärdesnormer). 
Enligt punkt 2 i samma bestämmelse ska normerna avse förorenings-
nivåer eller störningsnivåer som ska eftersträvas eller som inte bör 
överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under 
en eller flera angivna tidsperioder (s.k. målsättningsnormer). Enligt 
punkt 3 i samma bestämmelse ska normerna avse högsta eller lägsta 
förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till led-
ning för bedömning av tillståndet i miljön (s.k. indikativa normer). 
Slutligen, enligt punkt 4 ska miljökvalitetsnormer ange de krav i övrigt 

 
43 I 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken anges att trots första stycket ska de krav ställas som 
behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. 
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på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU 
(andra normer).44 

3.3.5 Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken 

Förutom de skydd av områden som i någon form styrs av EU-rätten, 
finns områdesskydd som är inrättade på nationell nivå, t.ex. natio-
nalparker, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde och 
strandskyddsområde som alla regleras i 7 kap. miljöbalken. Det finns 
även förordnanden om landskapsbildskydd enligt 19 § i den genom 
miljöbalken upphävda naturvårdslagen (1964:822). Sådana förord-
nanden gäller även efter miljöbalkens ikraftträdande enligt 9 § lagen 
(1998:811) om införande av miljöbalken. Enligt 19 § tredje stycket 
naturvårdslagen gällde bestämmelserna inte företag vars tillåtlighet 
skulle prövas enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen. 

Liksom för områden som skyddas enligt EU-rätten krävs nor-
malt dispens för tillstånd vid påverkan över en viss nivå men kraven 
är olika formulerade för olika skydd. Vissa typer av verksamheter 
och åtgärder har undantag inskrivna i lagstiftningen, t.ex. har allmän 
väg och järnväg undantag från biotopskyddet och strandskyddet 
enligt 7 kap. 11 a § och 16 § 3 miljöbalken. 

Som huvudregel krävs att särskilda skäl föreligger för dispens och 
enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens bara ges om det är förenligt 
med förbudets eller föreskriftens syfte. Utredningen bedömer att det 
skulle gå att lägga in ytterligare dispensskäl till förmån för klimatet 
om det är förenligt med syftet. 

3.3.6 Kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 

Tillstånd till en vindkraftsanläggning får enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har 
tillstyrkt det. Bestämmelsen infördes 2009 för att säkerställa kom-
munernas fortsatta inflytande över planeringen av mark- och vatten 
när vindkraftsanläggningar blev tillståndspliktiga enligt miljöbalken 
och inte längre skulle prövas enligt PBL. Utformningen av den kom-
munala tillstyrkan har kritiserats. 

 
44 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 245 f. och del 2, s. 41 f. Prop. 2003/04:2, Förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. Prop. 2009/10:184, Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. 
Prop. 2017/18:243, Vattenmiljö och vattenkraft. 
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Regeringen beslutade den 24 februari 2022 om lagrådsremissen 
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft med förslag till 
regeländringar om kommunal tillstyrkan till vindkraft. Förslaget inne-
bär bl.a. att en projektör behöver ha kommunens medgivande för att 
en ansökan om tillstånd ska kunna prövas. Förslaget innebär även att 
kommunen blir skyldig att meddela och motivera sitt beslut inom 
viss tid. Efter fattat beslut kommer kommunen inte längre kunna 
ändra sig under en viss tid. Lagändringarna om kommunernas skyl-
dighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en 
sådan begäran ska innehålla föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse 
i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023. 

3.4 Tre olika verksamhetstyper 

Utredningen har studerat verksamhetstyperna vindkraft, elnät samt 
utvinning av metaller och mineral för att belysa vilka hinder som kan 
finnas för verksamheterna som underlag för förslagen och bedöm-
ningarna i kapitel 4. 

3.4.1 Vindkraft 

Enligt 3 kap. PBL ska alla kommuner ta fram en översiktsplan. Den 
är inte juridiskt bindande men visar hur kommunen avser använda 
mark- och vattenresurser och tillgodose riksintressen. Översikts-
planerna utgör därmed ett viktigt underlag vid beslut om vindkrafts-
anläggningar. 

I 21 kap. 13–14 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) anges 
trösklar för tillståndsplikt för vindkraft på land och till havs inom terri-
torialgränsen.45 Prövningen görs av miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen eller av mark- och miljödomstol om det gäller verksam-
heter till havs inom territorialgränsen. Sådana vindkraftsanläggningar 
kräver också bygganmälan enligt 6 kap. 5 § 8 plan- och byggförord-
ningen (2011:338) och de får inte uppföras i strid med kommunernas 
detaljplaner. Vindkraftverk som inte är tillståndspliktiga omfattas av 
anmälningsplikt enligt 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen och 

 
45 För vindkraft till havs finns särskilda regler, se t.ex. Darpö, Jan m.fl. (2021). 
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kräver bygglov enligt 6 kap. 2 § 2 plan- och byggförordningen om de 
inte är mycket små. Havsbaserad vindkraft inom Sveriges territorial-
gräns prövas enligt miljöbalken och utanför den gränsen sker pröv-
ningen enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Led-
ningarna från vindkraftsanläggningen kan också kräva nätkoncession 
för linje enligt ellagen (1997:857). 

Exempel på intressen som i många fall påverkas av vindkrafts-
anläggningar är totalförsvaret, rennäringen, natur- och kulturmiljön 
m.fl. områden av riksintresse, Natura 2000-områden, landskapsbild-
skydd, risk för fragmentering av landskapet samt artskydd eftersom 
både uppförande och drift av vindkraftsanläggningar ofta påverkar 
fåglar och fladdermöss. Vindkraftsanläggningar ger också normalt upp-
hov till buller, ljusfenomen inklusive skuggbildning samt sediment-
spridning, grumling och påverkan på fiskeribestånd vid havsbaserad 
vindkraft. 

Darpö m.fl.46 bedömer att det inte skulle ha någon större effekt 
om man gav ökad tyngd för vindkraftens klimatnytta i miljöbalken 
eftersom vindkraften ändå regelmässigt går före andra riksintressen 
som friluftsliv, kulturmiljö, naturvård m.m. i tillståndsprövningen. 
I stället är det som leder till avslag det kommunala vetot och när 
vindkraften kommer i konflikt med t.ex. totalförsvarets stoppområ-
den, artskyddet eller det folkrättsliga skyddet av renskötseln. 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har bedömt47 att det 
skulle kunna spela en viss roll i avvägningssituationer vid tillstånds-
prövning av vindkraft om klimatnytta lyftes fram i portalparagrafen 
1 kap. 1 § miljöbalken. De har dock svårt att se hur en sådan föränd-
ring i portalparagrafen skulle få någon egentlig betydelse när det 
kommer till situationer då vindkraftsetableringar ska prövas mot andra 
intressen eller lagregler som innebär att rättsligt utrymme för att göra 
den typen av avvägningar saknas. 

Intressenter48 har framfört en annan bild till utredningen och menar 
att det är mycket svårt att förutse om tillstånd till en vindkrafts-
anläggning kommer att ges eftersom det i praktiken är olika tolkningar 
och bedömningar som avgör. Det tyder enligt intressenterna på att 

 
46 Darpö, Jan m.fl. (2021) s. 17. 
47 Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Analys av juridiska förutsättningar för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad. Underlag till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, 27 januari 
2021, s. 29–30. 
48 Vindkraftens klimatnytta (2020), s. 6 f. 
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det finns ett tolkningsutrymme gentemot andra intressen och att en 
avvägningsregel, se avsnitt 4.2, skulle kunna göra skillnad. 

Det meddelande49 från kommissionen som beskrivs i avsnitt 3.2.3 
anger att produktion av förnybar energi bör främjas i tillståndspröv-
ningen och ska anses ligga i det överordnade allmänintresset, vilket 
utredningen tolkar som att det ska vägas in vid prövning av dispens. 
Det framstår inte som att kommissionens syfte är att ändra fågel-
direktivet och livsmiljödirektivet och det återstår att se vad för väg-
ledning och rekommendationer kommissionen återkommer med till 
följd av meddelandet. 

I praxis har det bara i vissa fall uttryckts att vindkraftens fördelar 
ur klimat- och energisynpunkt vägts in. I t.ex. dom den 10 november 
2009 i mål nr M 5960-08, fann Miljööverdomstolen att det var värde-
fullt att den havsbaserade vindkraftsparken skulle bidra till minskade 
utsläpp av koldioxid och gav tillstånd. Domstolen hänvisade även till 
att 2 kap. 5 § miljöbalken särskilt framhåller betydelsen av hushåll-
ning med råvaror och energi och förordade förnybara energikällor. 
Vindkraftsparken väntades främst ge upphov till grumling, buller och 
begränsad påverkan på fiskarter. Mark- och miljööverdomstolen har 
också nämnt vikten av förnybar energi50, Sveriges klimatmål51, EU:s 
klimatmål52 samt vindkraftens bidrag till hållbar utveckling i enlighet 
med 1 kap. 1 § miljöbalken53 i några andra domar. 

3.4.2 Elnät 

För att bygga eller förstärka elnät krävs koncession som beviljas av 
Energimarknadsinspektionen. Utöver det krävs även andra tillstånd, 
dispenser och anmälningar som rör olika miljöintressen och männi-
skors hälsa. Det kan också krävas tillstånd för att bygga stationer 
som behövs i anslutning till elnäten (se kapitel 5 för en mer utförlig 
beskrivning av tillståndsprocessen för elnät). 

 
49 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
50 I dom den 8 december 2015 i mål nr M 6960-14 angav domstolen att förnybar energi är av 
starkt allmänintresse. 
51 Se t.ex. dom den 4 september 2019 i mål nr M 6860-17. 
52 Se t.ex. dom den 23 november 2011 i mål nr M 824-11 och dom den 14 oktober 2009 i mål 
nr M 10316-09. 
53 Se t.ex. dom den 1 november 2005 i mål nr M 2966-04 och domar från den 23 november 
2011 i mål nr 847-11, M 825-11 och M 824-11. 
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För elnät finns ofta alternativa lösningar och lokalisering och 
teknikval anpassas så att påverkan på omgivningen hålls på en nivå 
som gör att koncession kan ges. Det finns dock fall där det inte finns 
alternativ som undviker en mer omfattande påverkan. 

Exempel på intressen som kan påverkas av elnät är användning av 
jordbruksmark och produktionsskog, upplevd hälsa och oro på grund 
av elektriska fält, magnetfält, renskötsel, påverkan på natur- och kul-
turmiljö och andra riksintressen, Natura 2000-områden, landskaps-
bildskydd, risk för fragmentering av landskapet samt artskydd. 

Energimarknadsinspektionens prövning av nätkoncession omfat-
tar val av teknik mellan lik- eller växelström och luftledning eller 
markkabel samt lokalisering. Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 12 november 2019 i mål nr M 1769-18 gällde nätkoncession för 
linje från en vindkraftspark till en anslutningspunkt. Vapstens sameby 
hävdade stor påverkan på rennäringen på grund av kumulativa effek-
ter eftersom det skulle byggas tre vindkraftsparker med tillhörande 
ledningar. Området hade även den högsta tätheten av örnrevir i 
Västerbottens län, hade generellt höga ornitologiska värden och in-
gick i en skoglig värdetrakt. Domstolen fann att nätkoncession för 
en luftledning inte kunde beviljas eftersom den valda lokaliseringen 
inte var lämplig och att luftledning inte utgjorde bästa möjliga teknik 
i området, framför allt med hänsyn till påverkan på rennäringen och 
naturmiljön, och att markkabel hade varit att föredra. 

Ett exempel på när koncession har beviljats av regeringen är be-
slut från den 16 september 2021, I2019/02517, om transmissionsnät 
på sträckan Nybro-Hemsjö. Energimarknadsinspektionen ansåg att 
det fanns risk för att ledningen skulle orsaka stora ingrepp i miljön 
och påverka bl.a. friluftsliv, områdets karaktär, natur- och kultur-
miljön samt utgöra en risk för fåglar och att Svenska kraftnät inte 
hade visat att luftledning var bästa möjliga teknik eller att lokaliser-
ingen var lämplig. Påverkan på omgivningen gällde bl.a. magnetfält 
där regeringen bedömde att kostnaden för delvis markförläggning av 
kabel i stället för luftledning inte motiverades av den minskning av 
omgivningspåverkan som det skulle ge. Luftledningen skulle också 
korsa fyra Natura 2000-områden. Regeringen fann att för tre av dem 
krävdes inget tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken men för det 
fjärde skulle påverkan bli så omfattande att det måste prövas enligt 
7 kap. 29 § miljöbalken, vilket kräver regeringens tillåtelse. Regeringen 
bedömde i beslut M2018/02967 att verksamheten var förenlig med 
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reglerna för Natura 2000-områden och lämnade sådant tillstånd. 
Regeringens beslut att bevilja koncession är för närvarande föremål 
för rättsprövning av Högsta Förvaltningsdomstolen.54 

För att klara klimatomställningen krävs inte bara nytt elnät utan 
även att befintligt nät kan förstärkas och underhållas. Det försvåras 
av att det kan uppkomma nya skyddsintressen som kan påverka möj-
ligheterna att underhålla nät. Mark- och miljööverdomstolens dom 
den 9 februari 2022 i mål nr M 11213-20 gällde utpekande av ett bio-
topskyddsområde som inkluderade ledningsgata för befintligt trans-
missionsnät. Svenska kraftnät yrkade att gränsen för biotopskydds-
området skulle justeras så att hela ledningsgatan med sidoområde var 
belägen utanför biotopskyddsområdet eftersom det skulle bli för-
bjudet att vidta vissa nödvändiga underhållsåtgärder för nätet och 
det var osäkert om dispens för arbete inom området skulle ges. Dom-
stolen ansåg att hela området hade sådana naturvärden som motive-
rar att ett biotopskyddsområde inrättas men att ett sådant skydd 
riskerar att försvåra användningen av en kraftledning i transmissions-
nätet. Med hänsyn till de höga naturvärdena inom sidoområdet och 
att dessa bör kunna bevaras även efter att farliga träd har åtgärdats 
bedömde domstolen att dessa fall kunde prövas inom ramen för en 
framtida dispensprövning och att det därför inte var motiverat att 
sidoområdet skulle utgå ur biotopskyddsområdet. 

Elnät berörs av det meddelande55 från kommissionen som beskrivs 
i avsnitt 3.2.3. Kommissionen nämner bara att elnät som behövs för 
överföring av el från anläggningar för produktion av förnybar energi 
bör främjas i tillståndsprövningen men det skulle eventuellt kunna 
komma att vidgas till även annat elnät om utvecklingen inom EU går 
mot att ge energidistribution större tyngd i prövningar. Kommissio-
nen anger att produktion av förnybar energi och elnät för överföring 
av sådan produktion ska anses ligga i det överordnade allmänintres-
set, vilket utredningen tolkar som att det ska vägas in vid prövning 
av dispens. I de fåtal ärenden avseende artskydd och elnät som prövats 
i svensk praxis framstår det dock som att det inte har varit frågan om 
en elledning är av allt överskuggande intresse som har varit avgörande 
för om koncession ska ges utan det har handlat om bevarandestatusen 
för olika arter. Kommissionens avsikt är dock troligen inte att ändra 

 
54 Målnummer 7130-21. 
55 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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fågeldirektivet och livsmiljödirektivet och det är oklart hur stor skill-
nad meddelandet kommer att göra för prövningen av elnät. 

3.4.3 Utvinning av metaller och mineral 

I Sverige utgör mer än 99 procent av berggrunden s.k. markägar-
mineral som tillhör markägaren, som t.ex. kalksten och kvarts. Vid 
utvinning av sådan mineral upplåts marken av markägaren genom av-
tal och utvinningen regleras genom miljöbalken. Mineral som är indu-
striellt intressant kallas koncessionsmaterial och utvinningen regleras 
i minerallagen (1991:45). 

Enligt minerallagen krävs både undersökningstillstånd för prospek-
tering och koncession för bearbetning. De utfärdas av bergmästaren 
som leder Bergsstaten inom Sveriges geologiska undersökning. Dess-
utom krävs andra typer av tillstånd, framför allt enligt miljöbalken. 
Enligt 4 kap. 2 § 4 minerallagen ska vid ett ärende om koncession för 
en verksamhet som ska prövas även enligt miljöbalken eller andra 
lagar, 3 och 4 kap. miljöbalken bara tillämpas i den prövning som 
sker i koncessionsärendet. Enligt samma bestämmelse ska en speci-
fik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske 
enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken i koncessionsärenden. Enligt 8 kap. 
1 § minerallagen ska Bergsstaten samråda med berörd länsstyrelse 
om tillämpningen av 3, 4 och 6 kap. miljöbalken. 

Bergsstaten kan hänskjuta ett ärende till regeringen enligt 8 kap. 
2 § 1 minerallagen om det bedöms vara av särskilt intresse ur allmän 
synpunkt, bl.a. om det gäller stora och kontroversiella ärenden.56 Som 
exempel beslutade regeringen i mars 2022 att bevilja bearbetnings-
koncession för området Kallak 1 och det var andra gången ärendet 
behandlades av regeringen57 eftersom det bl.a. rör världsarvet Laponia. 
Även om en bearbetningskoncession beviljas krävs tillstånd enligt 
miljöbalken och vid en sådan prövning kan det bli aktuellt att reger-
ingen prövar tillåtlighetsfrågan. 

Utvinning av metaller och mineral har ofta omfattande påverkan 
på andra intressen och människors hälsa. Intressen som påverkas är 
bl.a. renskötsel, natur- och kulturmiljön och olika typer av andra 
riksintressen, buller, artskydd, områdesskydd bl.a. Natura 2000-om-

 
56 Prop. 1988/89:92, Om ny minerallagstiftning m.m., s. 64. 
57 Regeringsbeslut, dnr N2017/04553, 22 mars 2022. 
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råde, landskapsbildskydd, risk för fragmentering av landskapet, grund-
vatten, dricksvatten, avfall, utsläpp till luft, transporter, buller, vibra-
tioner, luftsstötsvågor, stoft och damning. 

En faktor som skiljer utvinning av metaller och mineral från övriga 
verksamhetstyper är att den snabba tekniska utvecklingen gör att det 
snabbt kan förändras vilka metaller och mineral som kan anses vara 
kritiska för klimatomställningen och att utvinning anpassas efter lön-
samhet. Det innebär att bidraget till klimatomställningen är svårt att 
bedöma i tid och omfattning medan den negativa påverkan på omgiv-
ningen av en gruva delvis är permanent, oavsett om den kommer att 
vara i aktiv drift eller inte. 

Ett exempel på när tillstånd enligt miljöbalken har getts är dom 
den 29 april 2021 i mål nr M 2672-18 där mark- och miljödomstolen 
vid Umeå tingsrätt lämnade tillstånd till brytning av malm och grå-
berg i dagbrottet Liikavaara vid Aitikgruvan. Domstolen fann att 
nyttan för samhället av en relativt stor och stabil kopparproduktion 
i Sverige är stor och att det till viss del vägde upp de olägenheter och 
den negativa påverkan som verksamheten orsakade. Tillståndet om-
fattade bl.a. krav på försiktighetsåtgärder för rennäringen och dis-
penser meddelades för påverkan på flera arter. Villkoren angav att 
gränsvärden för buller, vibrationer och luftstötvågor inte fick över-
skridas. 

I dom den 30 april 2019 i mål nr M 10717-17 avslog Mark- och 
miljööverdomstolen överklagan om ansökan om tillstånd till bryt-
ning av kaolin m.m. Fyndigheten var utpekad som riksintresse och 
regeringen hade meddelat bearbetningskoncession. Mark- och miljö-
överdomstolen fann att tillstånd enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken inte 
kunde ges. Det ena skälet var osäkerheter kring påverkan på grund-
vattennivåerna inom ett Natura 2000-område. Det andra skälet var 
buller som verksamheten och transporter samt arbetet med att an-
lägga en bullervall mot Natura 2000-området skulle ge upphov till. 
Domstolen fann också att de artskyddsdispenser som bolaget ansökt 
om inte kunde ges samt att utsläpp av processavloppsvatten inte 
kunde tillåtas eftersom det bl.a. innehöll mer fosfor än vad miljö-
kvalitetsnormen för vattenområdet tillät och halloysit som kunde 
orsaka alltför stora olägenheter för olika arter. 
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4 Förslag och bedömningar 
om att främja bidrag till 
klimatomställningen 

I detta kapitel redovisar utredningen förslag och bedömningar om ut-
rymmet i miljöbalken skulle kunna utökas för att främja verksam-
heter som bidrar till klimatomställningen i följande ordning: 

1. förslag om en klimatanpassad platsvalsregel (avsnitt 4.1), 

2. bedömning av en ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 
(avsnitt 4.2), 

3. förslag om vägledningar om samexistens med totalförsvarets in-
tressen (avsnitt 4.3), 

4. bedömning av att föra in klimat i 3 kap. miljöbalken (avsnitt 4.4), 

5. Bedömning av möjligheten att väga klimat mot miljökvalitets-
normer enligt 5 kap. miljöbalken samt skydd av områden och bio-
logisk mångfald enligt 7 och 8 kap. miljöbalken (avsnitt 4.5), 

6. bedömning av ett tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning i 
17 kap. miljöbalken (avsnitt 4.6), och 

7.  andra sätt att främja bidrag till klimatomställningen (avsnitt 4.7). 
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4.1 En klimatanpassad platsvalsregel 

Utredningens förslag: Platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken 
ska ändras så att ändamålet med verksamheten eller åtgärden även 
ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller största bidrag 
till att minimera klimatförändringar när en plats ska väljas för en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vatten-
område. 

De uppdrag till Naturvårdsverket om vägledningar utredningen 
föreslog i delbetänkandet ska kompletteras med en vägledning om 
en ändrad platsvalsregel. 

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen redogör i kapitel 3 för vilket rättsligt utrymme som 
finns att väga in klimat i miljöbalken. Ett sätt att använda sig av det 
begränsade utrymmet i 2 kap. miljöbalken är att förtydliga klimat-
perspektivet i platsvalsregeln. Genom att en verksamhets eller åtgärds 
ändamål även ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan eller 
största bidrag till att minimera klimatförändringar redan vid valet av 
plats, kan en viss avvägning göras mellan människors hälsa och mil-
jön och verksamhetens eller åtgärdens klimatpåverkan eller bidrag 
till klimatomställningen. 

Att klimatförändringarna begränsas kommer i många fall att vara 
en förutsättning för människors hälsa, att miljökvalitetsnormer ska 
kunna uppfyllas, arter och naturområden bevaras m.m. Sådana skydds-
intressen är dock reglerade i lagstiftningen och tillämpningen av miljö-
balken innebär en avvägning mot dem om klimat ska ges en större 
tyngd i prövningen. Utredningens utgångspunkt är att all påverkan på 
klimatet är negativ och att begreppet klimatpåverkan avser utsläpp av 
växthusgaser och därpå följande skadliga effekter. Med största bidrag 
till att minimera klimatförändringar avses att verksamheter och åtgärder 
som bidrar till klimatomställningen kan genomföras där förutsättning-
arna är bäst, t.ex. att en vindkraftsanläggning får byggas där vindförhål-
landena är bättre än på en annan plats. Ändringen av platsvalsregeln 
bör genomföras samtidigt med de ändringar som utredningen föreslog 
i delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och fram-
tiden (SOU 2021:21), framför allt att miljöbalkens portalparagraf i 
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1 kap. 1 § ska omfatta klimat och förtydligandet av klimatperspek-
tivet i beslutsunderlagen enligt 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken. För-
slagen från delbetänkandet kommer enligt utredningens uppfattning 
att leda till att hänsyn tas till en verksamhets eller åtgärds klimatpåver-
kan vid valet av plats för verksamheten eller åtgärden, men klimat-
perspektivet behöver enligt utredningens uppfattning även förtydligas 
i platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Det bör uttryckligen framgå 
av bestämmelsen att platsen för en verksamhet eller åtgärd ska väljas 
så att ändamålet med verksamheten eller åtgärden även ska kunna upp-
nås med minsta möjliga klimatpåverkan eller största möjliga bidrag 
till att minimera klimatförändringar. Detta gäller inte minst för verk-
samheter och åtgärder som bidrar till klimatomställningen. På så sätt 
införs klimatperspektivet på ett genomgripande sätt i 2 kap. miljö-
balken. 

Ett förtydligande av platsvalsregeln bidrar även till att stärka för-
slaget om transportvillkor, se avsnitt 8.3. 

Valet av plats är av central betydelse 

Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöstörningar som upp-
kommer och därför har platsvalsregeln fått en central plats i 2 kap. 
6 § miljöbalken.1 Enligt första stycket ska det för en verksamhet eller 
åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats 
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I andra 
stycket finns ramar för tillämpningen av hushållningsbestämmel-
serna i 3 och 4 kap. miljöbalken och i tredje stycket regleras vad som 
gäller vid prövning av tillstånd eller dispens enligt miljöbalken när en 
detaljplan eller områdesbestämmelser har antagits enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

Det finns även andra bestämmelser i miljöbalken som påverkar 
valet av plats, t.ex. krav i fråga om skyddsåtgärder och försiktighets-
mått enligt 2 kap. 3 §,2 vissa miljökvalitetsnormer enligt 5 kap., om-
rådesskydd i 7 kap. som kan hindra att en plats får tas i anspråk, och 
vissa regler i artskyddsförordningen (2007:845)3. Enligt 16 kap. 4 § 

 
1 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 218 f. 
2 Se t.ex. MÖD 2008:25. 
3 Se t.ex. MÖD 2014:47. 
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miljöbalken hindras även valet av viss plats för stora vindkraftsanlägg-
ningar om kommunen väljer att inte tillstyrka ett tillstånd. 

Platsvalsregeln gäller för både nya och befintliga verksamheter 
och åtgärder men har mot bakgrund av den rimlighetsavvägning som 
ska göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken en mer framträdande roll vid 
prövning av nya verksamheter.4 Den gäller även för verksamheter 
och åtgärder med begränsad varaktighet.5 

En plats av flera ska väljas 

Enligt 6 kap. 35 § andra punkten miljöbalken ska en miljökonsekvens-
beskrivning innehålla uppgifter om alternativa lösningar för verk-
samheten eller åtgärden.6 För att platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken 
ska vara uppfylld krävs uppgifter om alternativa platser med en moti-
vering till den valda lokaliseringen. Platsvalsregeln har därför ett 
direkt samband med vad som ska redovisas i en specifik miljökonse-
kvensbeskrivning. Vidare får länsstyrelsen enligt 17 § fjärde punkten 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) kräva en redovisning av 
alternativa sätt att nå samma syfte, under förutsättning att länsstyrel-
sen under samrådet har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
innehålla en sådan redovisning. Med det avses andra möjliga alter-
nativ till den planerade verksamheten, t.ex. andra möjligheter att 
utvinna energi eller att välja en annan typ av kommunikationsmedel.7 

Av förarbetena8 framgår att miljökonsekvensbeskrivningar spelar 
en avgörande roll i processen att avgöra om lokaliseringskraven är 
uppfyllda genom att de ska, om det är möjligt, innehålla en redovis-
ning av alternativa platser samt en motivering till varför den önskade 
platsen har valts. Alternativen ska redovisas så att beslutsunderlaget 
medger att alternativet kan behandlas och prövas jämställt med sök-
andens huvudförslag, dvs. där det är praktiskt möjligt som första- 
och andrahandsyrkanden från sökanden.9 Det är tillståndsmyndig-

 
4 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 218 f. 
5 Prop. 2005/06:182, Miljöbalkens sanktionssystem, m.m., s. 124. 
6 Enligt 6 kap. 11 § 2 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning i en strategisk miljö-
bedömning innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd. Alternativ som är sämre 
ur miljösynpunkt och inte har andra påtagliga fördelar bör sällan kunna anses vara rimliga, se 
Bengtsson, Bertil m.fl. (2022) om 6 kap. 11 §. 
7 Se Bengtsson, Bertil m.fl. (2022) om 6 kap. 35 §. 
8 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 220 och prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 205. 
9 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 292. 
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heten som avgör om sökanden får underlåta att redovisa alternativ. 
Om sökanden vägrar att komplettera och redovisa alternativ trots 
att realistiska sådana sannolikt kan finnas bör konsekvensen bli att 
ansökan anses så bristfällig att den ska avvisas eller om det är möjligt 
att ta upp ansökan till prövning, att ansökan avslås därför att plats-
valsregeln inte är uppfylld.10 

Platsvalsregeln och verksamheter med platsspecifika förutsättningar 

I den initiala analys11 utredningen gjorde av en avvägningsregel i del-
betänkandet konstaterades att en sådan regel framför allt kan för-
väntas få betydelse för verksamheter som kräver särskilda platsspeci-
fika förutsättningar av exempelvis geografisk, fysikalisk, geologisk 
eller meteorologisk art och som medför omfattande lokala olägen-
heter. 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska alltså den plats väljas som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Det finns 
enligt förarbetena till platsvalsregeln12 inte skäl att göra undantag från 
den principen i och för sig trots att en verksamhet i praktiken inte 
kan lokaliseras till någon annan plats på grund av att en viss natur-
resurs ska utnyttjas, t.ex. en grustillgång, en skog eller en forssträcka. 
Möjligheten till alternativa lokaliseringar är dock naturligtvis av be-
tydelse vid bedömningen av om en plats kan godtas. Det framgår näm-
ligen av förarbetena gällande innehållet i miljökonsekvensbeskriv-
ningar13 att alternativa lokaliseringar inte behöver anges om det på 
grund av verksamhetens specifika karaktär inte finns annan lämplig 
plats, t.ex. om ansökan avser en speciell fyndighet på en viss plats. 
Det är tillståndsmyndigheten som avgör om sökanden får underlåta 
att redovisa alternativ, dock efter att sökanden förklarat varför alter-
nativ inte kan redovisas, och det saknas författningsstöd för att gene-
rellt utesluta en bedömning av möjliga alternativa platser. 

I t.ex. MÖD 2008:24 konstaterade Miljööverdomstolen att lokali-
seringen av själva gruvan var given och att det var de olika delarna i 

 
10 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 63. Se t.ex. NJA 2009 s. 321 där det förelåg hinder mot att pröva 
en tillståndsansökan eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyllt kravet på en redo-
visning av alternativa utformningar. 
11 SOU 2021:21, s. 192. 
12 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 219. 
13 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 290. 
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anläggningen såsom processverk med industriområde, sandmagasin, 
processvattenmagasin och gråbergsupplag som kunde bli föremål för 
en jämförelse mellan olika lokaliseringsalternativ. Däremot fann Mark- 
och miljööverdomstolen i dom den 29 juli 2020 i mål nr M 12383-18 
gällande en nyetablering av en bergtäkt att det inte var visat att den 
föreslagna lokaliseringen var lämplig och avslog ansökan. Domstolen 
bedömde i det målet att det fanns andra alternativa lokaliseringar 
som inte föreföll orealistiska och eftersom det saknades utredning i 
denna del ansågs det inte vara möjligt att göra en närmare avvägning 
mellan olika alternativ. 

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet avgör alltså 
tillståndsmyndigheten om redovisningen av alternativ och den valda 
platsen kan godtas. 

Platsvalsregeln och transporter 

Även transporter som är följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken 
omfattas av den bedömning som ska göras enligt platsvalsregeln, se 
avsnitt 4.1. I MÖD 2003:30 konstaterade Miljööverdomstolen att en 
allsidig bedömning ska göras av den föreslagna platsens lämplighet 
vid lokaliseringsprövningen varvid bl.a. transporternas inverkan på 
omgivningen ska beaktas. Domstolen fann att konsekvenserna av en 
olycka på en genomfartsled med intilliggande storstadsbebyggelse 
och nedgångar till tunnelbanan kunde bli mycket allvarliga. Antalet 
transporter som den utökade verksamheten skulle ge upphov till med-
förde att bolagets ansökan inte kunde godtas. 

Miljööverdomstolen fann i MÖD 2007:30 att med hänsyn till 
omfattningen av en täktverksamhet och beroende på vilka vägar som 
skulle användas kunde transporterna till och från täkten komma att 
medföra betydande störningar för de boende inom närområdet i 
form av främst buller och avgaser. Enligt domstolen gick det inte att 
av den utredning som fanns i målet avgöra om täktverksamheten på 
grund av störningarna från transporterna var tillåtlig med hänsyn till 
platsvalsregeln. Prövningen av tillståndsansökan behövde utvidgas 
och fördjupas vad avsåg transporterna med sikte på frågor om lokali-
seringen kunde godtas med hänsyn till transporternas inverkan på 
omgivningarna och om begränsningar av transporterna såvitt t.ex. 
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gäller vägar, veckodagar och tid på dygnet behövdes. Även andra trans-
portfrågor kunde behöva regleras i villkor. 

Se även Mark- och miljööverdomstolens dom den 14 januari 2022 
i mål nr M 13523-19 där det i en ännu inte avslutad åtgärdsvalsstudie 
inte fanns tillräckligt konkreta förslag på genomförbara trafiksäker-
hetshöjande åtgärder som gjorde det möjligt att överblicka dessa 
åtgärders betydelse för tillåtligheten. Domstolen fann att det vid pröv-
ningen av bolagets ansökan därför inte gick att avgöra om verksam-
hetens lokalisering var lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken. 

I Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 april 2018 i mål nr 
M 10855-15 fann Mark- och miljööverdomstolen att en allmän väg 
inte var lämplig för de transporter som den ansökta verksamheten 
skulle komma att medföra. Enligt Trafikverket skulle trafiksäkerheten 
förbättras i jämförelse med dagens situation om de av Trafikverket 
föreslagna åtgärderna genomfördes. Under förutsättning att dessa 
åtgärder genomfördes av Trafikverket och att den tunga trafiken om-
dirigerades utgjorde de transporter som den ansökta verksamheten 
skulle ge upphov till inte hinder för att ge tillstånd. 

Vid den bedömning som görs av platsvalsregeln när det gäller följd-
företag i form av transporter är det transporternas lokala påverkan 
på omgivningen som beaktas. Utredningen har inte kunnat finna några 
avgöranden där verksamhetens negativa klimatpåverkan genom t.ex. 
långväga transporter har vägts in. 

Förslagen i delbetänkandet stärker en ändrad platsvalsregel 

Valet av plats kan ha stor betydelse för vilken klimatpåverkan en verk-
samhet ger upphov till i form av utsläpp av växthusgaser. Som exem-
pel kan nämnas en täkt som ska frakta material och som placeras 
långt bort från den plats dit leverans ska ske för att minska lokal miljö-
påverkan i form av t.ex. buller och utsläpp till luft vilket genererar 
längre transporter och mer växthusgasutsläpp. Platsvalet kan dock 
även vara avgörande för verksamheter som bidrar till klimatomställ-
ningen på olika sätt, t.ex. behöver anläggningar för koldioxidavskilj-
ning placeras i anslutning till den verksamhet som ska avskilja koldi-
oxid och vindkraftsanläggningar där det blåser. 
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Det saknas praxis14 om platsens betydelse ur klimatsynpunkt. Som 
redovisas i avsnitt 3.4.1 finns det vissa avgöranden där vindkraftens 
fördelar ur klimat- och energisynpunkt uttryckligen vägts in men 
generellt har det inte gjorts i praxis. 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande15 att det ska framgå av 
miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § att det är en förutsättning för en hållbar 
utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras och att 
balken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras. Enligt för-
arbetena16 ska samtliga bestämmelser i miljöbalken tillämpas på ett 
sådant sätt att balkens mål och syften bäst tillgodoses vilket enligt 
utredningens uppfattning innebär att det redan ska beaktas i valet av 
plats att ändamålet ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan 
eller största bidrag till att minimera klimatförändringar om ändringen 
av miljöbalkens mål genomförs. 

Det är dock inte tydligt om och hur hänsyn kommer att tas till 
en verksamhet eller åtgärd som bidrar till klimatomställningen. Verk-
samheter eller åtgärder som är viktiga för klimatomställningen bidrar 
ofta indirekt till att klimatförändringar minimeras och kan utgöra för-
utsättningar för att uppfylla miljöbalkens mål. 

Utredningen anser att både verksamheters eller åtgärders klimat-
påverkan och bidrag till klimatomställningen ska ingå i intresseavväg-
ningen i platsvalsregeln. Tillsammans med den föreslagna ändringen 
av miljöbalkens mål tydliggör en ändrad platsvalsregel att även en 
verksamhets eller åtgärds bidrag till att minimera klimatförändring-
arna ska beaktas. En plats där ändamålet inte kan uppnås är inte lämp-
lig enligt platsvalsregeln redan i dag och för verksamheter som in-
direkt bidrar till klimatomställningen kan ändamålet i vissa fall avgränsa 
vilka platser som är lämpliga. 

Även när det gäller en verksamhets klimatpåverkan föreslog ut-
redningen i delbetänkandet17 att 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken 
skulle förtydligas så att verksamhetsutövaren ska redovisa de åtgär-
der som planeras för att minimera en verksamhets eller åtgärds ut-
släpp av växthusgaser i en miljökonsekvensbeskrivning som sedan 
ska bedömas i bl.a. tillståndsprövningen enligt de nya föreslagna 
bestämmelserna i 22 kap. 1 f och 25 h §§ miljöbalken. De tidigare 
föreslagna bestämmelserna tillsammans med den nu föreslagna änd-

 
14 Se dock Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 maj 2016 i mål nr M 6229-15. 
15 SOU 2021:21, s. 137 f. 
16 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8. 
17 SOU 2021:21, s 174 f. 
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ringen av platsvalsregeln medför att tillståndsmyndigheten får ett 
underlag för att göra en sammanvägd bedömning av om ändamålet 
kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljö som även tar hänsyn till verksamhetens klimatpåverkan 
eller bidrag till att minimera klimatförändringarna. 

Utredningens föreslagna ändringar av 1 kap. 1 §, 6 kap. 35 och 
43 §§ samt de nya 22 kap. 1 f och 25 h §§ miljöbalken är förtydligan-
den av vad som redan gäller och sådant som krävs enligt EU-rätten 
men som inte har tillämpas i tillräcklig utsträckning.18 En ändrad plats-
valsregel kan ytterligare stärka och komplettera de tidigare förslagen 
och tillsammans tydliggör dessa förslag att en sammantagen bedöm-
ning ska göras av en verksamhets eller åtgärds intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljö, klimatpåverkan eller bidrag till att 
minimera klimatförändringarna. 

Förhållandet mellan människors hälsa och miljön och klimat 

Eftersom platsvalsregeln gäller generellt för all verksamhet och alla 
åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, går 
det inte att peka ut särskilda åtgärds- eller verksamhetstyper utan det 
är endast inom det begränsade rättsliga utrymme som finns för 
avvägning till förmån för klimatet i 2 kap. miljöbalken som redovisas 
i avsnitt 3.3.1 som bedömningen kan göras. 

Om det finns olika alternativ att uppnå ändamålet med en verk-
samhet eller åtgärd ska man enligt gällande lydelse av platsvalsregeln 
välja den lokalisering som medför minsta intrång och olägenhet från 
miljösynpunkt. Utredningen föreslår att ändamålet med en verksam-
het eller åtgärd även ska kunna uppnås med minsta klimatpåverkan 
eller största bidrag till att minimera klimatförändringar. I många fall 
kommer den plats som medför minsta intrång och olägenhet från 
miljösynpunkt också att vara den plats som även ger minsta klimat-
påverkan eller största bidrag till att minimera klimatförändringar. 
I andra fall kan en plats vara den bästa ur klimatsynpunkt samtidigt 
som den är sämre ur miljösynpunkt, t.ex. när en täktverksamhet 
placeras närmare leverans för att undvika långa klimatpåverkande 
transporter och därmed orsakar större lokala miljöproblem. 

 
18 SOU 2021:21, s. 139 f. och s. 176–177. 
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Vid en tillståndsprövning ska prövningsmyndigheten göra en 
sammanvägd bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. 
Den motivering till varför den önskade platsen har valts som verk-
samhetsutövaren redovisar i sin miljökonsekvensbeskrivning har en 
viktig roll i processen att avgöra om lokaliseringskraven är upp-
fyllda.19 När verksamhetsutövaren motiverar vilka skäl som gör att 
en plats har valts ur klimatsynpunkt, har prövningsmyndigheten att 
bedöma platsens lämplighet i sig samt i jämförelse med de alternativa 
platserna om det finns sådana. 

Det ställs hårda krav på lokaliseringen redan i dag och det är inte 
meningen att nu aktuellt förslag ska innebära att det ställs ännu 
hårdare krav som gör att ingen plats är lämplig om det finns en kon-
flikt mellan klimatintresset och lokala miljöintressen. Det är i stället 
det rättsliga utrymmet för att göra avvägningar till förmån för kli-
matet som ska utnyttjas, vilket i vissa fall skulle kunna medföra att 
en plats som annars inte hade ansetts lämplig skulle kunna anses 
lämplig av hänsyn till klimatet. Den sammantagna bedömningen i 
det enskilda fallet med beaktande av aktuella bestämmelser avgör 
vilket intresse som väger tyngst. Dessutom ska en rimlighetsavväg-
ning alltid göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. 

Komplettering av uppdrag om vägledningar 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande20 att Naturvårdsverket ska 
få i uppdrag att utforma de vägledningar som behövs för bedömningen 
av verksamheters eller åtgärders utsläpp av växthusgaser vid till-
ståndsprövning och tillsyn. Det finns även behov av vägledning om 
de avvägningar som ska göras enligt en klimatanpassad platsvalsregel 
vilken enligt utredningen bör tas fram tillsammans med förslagen från 
delbetänkandet. Uppdraget om vägledningar i delbetänkandet behöver 
därför kompletteras med vägledning om ändringen i platsvalsregeln. 

 
19 Jfr prop. 1997/98:45, del 1, s. 220 och prop. 2016/17:200, s. 205. 
20 SOU 2021:21, s. 194 f. 
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4.2 En ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken 

Utredningens bedömning: En avvägningsregel skulle kunna in-
föras genom en ny bestämmelse i 2 kap. 7 a § miljöbalken som 
anger att särskild hänsyn ska tas till om en tillståndspliktig verk-
samhet eller åtgärd på ett väsentligt sätt bidrar till det långsiktiga 
tidsatta utsläppsmål som avses i 3 § klimatlagen (2017:720) vid 
avvägning mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön 
i tillståndsprövningen. 

Om en avvägningsregel införs bör det anges i en förordning 
vilka verksamheter eller åtgärder som omfattas. 

Utredningen förordar dock inte en avvägningsregel eftersom 
de positiva effekterna bedöms bli mycket små och inte uppväga 
de negativa konsekvenserna. 

Skäl för utredningens bedömning 

Syftet med en avvägningsregel 

En ny avvägningsregel skulle utformas för att vissa verksamheter 
som normalt inte skulle få tillstånd i en del fall ändå skulle kunna få 
det. Beroende på utformning skulle en sådan regel även kunna använ-
das för att tillåta mer generösa villkor i tillstånd än vad som annars 
skulle ha varit fallet. 

Det följer inte miljöbalkens huvudsakliga systematik att utgå från 
en verksamhets syfte, men utredningen bedömer att det inte heller 
strider mot systematiken eftersom den redan återfinns i bl.a. 2 kap. 
9 § miljöbalken. Den bestämmelsen avser dock bara vissa verksam-
heter eller åtgärder av särskild vikt som kräver regeringens tillåtelse. 

Utredningen har övervägt flera sätt att utforma en avvägnings-
regel och beskriver i detta avsnitt den regel som framstår som mest 
genomförbar. Det finns dock olika hinder för, och möjliga negativa 
konsekvenser av, en sådan avvägningsregel. Det övergripande syftet 
med en avvägningsregel vore ett ökat bidrag till klimatomställningen. 
Ett sådant bidrag kan främst skapas på två sätt i prövningen där det 
ena är att fler verksamheter som bidrar till klimatomställningen får 
tillstånd och det andra är att det går snabbare. För många verksam-
hetstyper är inte det främsta hindret att de inte får tillstånd utan att 
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det tar för lång tid att få det. Utredningens samlade bedömning är 
att en avvägningsregel skulle leda till få fall där verksamheter får 
tillstånd som annars inte skulle ha fått det. Samtidigt skulle en sådan 
regel sannolikt leda till att prövningen tar längre tid i de allra flesta 
fall där den tillämpas. 

Utredningen ser inte att en avvägningsregel kan motiveras med 
att den t.ex. skulle minska verksamhetsutövarens kostnader för 
miljökrav och skyddsåtgärder mer än vad som blir resultatet av rim-
lighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken eftersom kostnadsminsk-
ningarna i sig inte bidrar till klimatomställningen. 

Behov av en avvägningsregel för olika verksamhetstyper 

I avsnitt 3.4 redogör utredningen för utvecklingen av praxis för verk-
samhetstyperna vindkraft, elnät och utvinning av metaller och mine-
ral eftersom sådana verksamheter skulle kunna vara aktuella för en 
avvägningsregel. 

För vindkraft och utvinning av metaller och mineral vore det 
främst viktigt att öka möjligheterna att få tillstånd för att dessa verk-
samheter i högre grad ska bidra till klimatomställningen. Utredning-
ens uppfattning är att en avvägningsregel inte skulle ge någon större 
effekt för dessa verksamhetstyper att få tillstånd så länge inte lag-
stiftningen kring andra skyddsintressen ändras. För vindkraften kan 
man också konstatera att det oftast finns alternativa lokaliseringar 
och att det även med en avvägningsregel skulle bli fråga om en be-
dömning av hur stor skillnad i produktion som skulle motivera större 
skada och intrång på en viss lokalisering. Den bedömningen skulle 
behöva göras i varje enskilt fall och en högre grad av skada eller in-
trång vore fortfarande bara möjligt att acceptera för de skyddsintres-
sen som det går att avväga mot. 

För elnät beviljas oftast koncession så för sådan verksamhet är det 
främst behovet av att tillståndsprocessen ska gå snabbare som står i 
förgrunden. Det är alltså kraven för utformningen av ledningar och 
hur snabbt de kan byggas som skulle kunna främjas av att klimat-
intresset gavs större tyngd. Tillståndsprocessen skulle eventuellt kunna 
snabbas på om bidraget till klimatomställningen inte bara vägs in i 
tillåtlighetsbedömningen utan också vid utformningen av villkor i 
miljötillstånd eller motsvarande enligt annan lagstiftning. Den tids-
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vinst som det skulle kunna leda till för klimatomställningen bör dock 
vara mer än marginell för att motivera en avvägningsregel och en 
avvägningsregel bör främst bedömas ur det perspektivet. 

Gemensamt för de tre verksamhetstyperna är att de ofta orsakar 
intrång, skada eller olägenhet på skyddsintressen som behandlas i 
andra kapitel i miljöbalken än i 2 kap. När det gäller 2 kap. och skydd 
för människors hälsa och miljön innebär redan utredningens förslag 
från delbetänkandet att prövningsmyndigheten kan väga in klimat-
intresset i den mån det finns ett rättsligt utrymme för avvägning. Det 
finns alltså inget behov av en särskild avvägningsregel i 2 kap. för 
sådana situationer, vilket utvecklas i avsnitt 4.7. En avvägningsregel 
i 2 kap. miljöbalken skulle därför få mycket begränsad effekt på både 
möjligheterna att få tillstånd och för att korta tidsåtgången för pröv-
ningen, tvärtom skulle en sådan regel riskera att förlänga tidsåtgången. 

När det gäller skyddsintressen som behandlas i andra kapitel har 
utredningen kommit fram till att det inte är en lämplig lösning att 
införa olika bestämmelser i 3–5 och 7–8 kap. miljöbalken. Skälen för 
detta skiljer sig åt för respektive kapitel men bedömningen är att det 
rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd i relation till de 
skyddsintressen som regleras i dessa kapitel är mycket begränsat, se 
avsnitt 3.3. När det gäller lämpligheten av att införa avvägningsregler 
inom ramen för det rättsliga utrymme som finns redovisas utred-
ningens bedömningar avseende 3 kap. och dess markpolitiska bestäm-
melser i avsnitt 4.3 och 4.4. och avseende 5 och 7–8 kap. miljöbalken 
och de skyddsintressen som regleras där i avsnitt 4.5. 

Skyddsintressen enligt andra bestämmelser i miljöbalken 

Om påverkan från en verksamhetstyp rör starka skyddsintressen som 
det finns lite utrymme att avväga mot, kan inte en avvägningsregel i 
2 kap. miljöbalken göra att utrymmet blir större eftersom tillåtlig-
heten även måste bedömas enligt de bestämmelser där skyddsintres-
sena regleras. 

Det kan konstateras att de fall där ansökningar för vindkraft, elnät 
och utvinning av metaller och mineral har fått avslag normalt har 
berott på att prövningsmyndigheten bedömt att verksamheten skulle 
ha alltför stor negativ påverkan på skyddsintressen med stark ställ-
ning och som regleras i andra kapitel i miljöbalken än enbart i 2 kap. 
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Sådana intressen kan vara reglerade på nationell nivå som totalförsvars-
verksamhet eller på EU-nivå som artskyddet och en avvägningsregel 
i 2 kap. miljöbalken skulle inte göra någon skillnad i avvägningen mot 
dem. Om det inte finns några alternativa lösningar och det rättsliga ut-
rymmet är litet på grund av att kraven för aktuella skyddsintressen 
inte är uppfyllda, bedömer utredningen att en avvägningsregel inte 
skulle göra någon skillnad. 

Dessutom visar utredningens analys i kapitel 3 att anledningarna 
till att en verksamhet inte får tillstånd i dag nästan alltid beror på andra 
motstående intressen än som enbart regleras i 2 kap miljöbalken. 
Även om det finns utrymme att låta klimatintresset väga tyngre i en 
avvägning mot människors hälsa och miljön enligt de allmänna hän-
synreglerna, måste alltså även andra typer av intresseavvägningar göras 
och hinder undanröjas för andra skyddsintressen, t.ex. markpolitiska 
avvägningsregler i 3 kap. miljöbalken (se avsnitt 4.4) och genomförande 
av EU-rätten (se avsnitt 4.5). 

Effekt av en avvägningsregel 

De möjliga effekterna av en avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken beror 
alltså på hur stort utrymme det finns att ge en verksamhets bidrag till 
klimatomställningen större tyngd gentemot andra intressen som inte 
regleras enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Det finns frågor 
kring hur stor effekt en avvägningsregel skulle få och hur stor skill-
nad den skulle göra för klimatomställningen, om skillnaden motiverar 
de ökade intrång och olägenheter för människors hälsa och andra 
miljöintressen som den skulle leda till samt hur en sådan regel skulle 
påverka bl.a. tidsåtgången och förutsebarheten i tillståndsprövningen. 

I en underlagsrapport21 till utredningen bedömer professor Maria 
Pettersson att de problem som lyfts fram av gruvindustrin om att till-
ståndsprocessen är tidskrävande och oförutsägbar snarast skulle för-
värras av en avvägningsregel, eftersom den med nödvändighet inne-
bär ytterligare bedömningar. Det som ofta efterfrågas av industrin 
är, förutom minskad tidsutdräkt, ökad visshet avseende både inne-
håll och utfall av prövningen. Pettersson konstaterar att för att snabba 
på processen skulle en ny avvägningsregel inte per automatik inne-
bära minskad tidsutdräkt utan kanske rentav motsatsen. 

 
21 Pettersson, Maria (2021). 
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Utredningens slutsats 

En avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken skulle knappast göra någon 
skillnad utan det är lagstiftningen kring andra skyddsintressen som 
i så fall behöver ändras. Varken den politiska eller rättsliga utveck-
lingen ser dock ut att gå åt det hållet. Som exempel har det kommu-
nala vetot nyligen utretts och föreslås bli kvar om än modifierat, det 
finns ingen inriktning om att försvaga totalförsvarets stoppområden 
och som redogörs för i avsnitt 3.3.3 ser den rättsliga utvecklingen ut 
att gå mot ett starkare skydd för renskötseln. 

När det gäller skyddsintressen som regleras i EU-rätten beskrivs 
i avsnitt 3.2.3 hur det meddelande22 från Europeiska kommissionen 
(nedan kommissionen) som presenterades i mars 2022 kan visa på en 
utveckling mot att åtminstone ge större utrymme för att ge dispens från 
förbuden mot påverkan på andra intressen till vissa verksamhetstyper 
som är viktiga för energi- och klimatomställningen framöver. Med-
delandet gäller bara produktion av förnybar el och elnät kopplade till 
sådan produktion men inriktningen skulle eventuellt kunna vidgas 
till fler verksamhetstyper framöver. Det finns dock inget i meddelan-
det som anger att EU:s lagstiftning om skyddsintressena ska försvagas. 

Sammantaget ser utredningen inte att det vore i linje med den all-
männa strävan om att förkorta prövningsprocessen att lägga förslag 
som riskerar att förlänga den genom att den skulle kräva fler och 
komplexa bedömningar. Utredningens uppfattning är därför att det 
vore till större nytta med fortsatt arbete för förkortade och mer effek-
tiva prövningsprocesser, vilket för närvarande utreds av Miljöprövnings-
utredningen (M 2020:06) och Utredningen om en hållbar försörjning 
av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) och drivs 
genom ett flertal andra initiativ, se avsnitt 4.7. 

4.2.1 Avgränsningar av en avvägningsregel 

Kriterier för vilka verksamhetstyper som skulle omfattas 

Om en avvägningsregel ändå ska införas är utredningens uppfattning 
att den bör inriktas på verksamheter som möjliggör den omställning 
av samhället som krävs för att Sveriges mål om nettonollutsläpp senast 

 
22 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
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2045 med negativa utsläpp därefter ska kunna nås. Om klimatmålen 
ska kunna nås, både i Sverige och globalt, behöver de verksamheter 
som möjliggör omställningen komma till stånd så snabbt som möj-
ligt. I utredningsdirektiven beskrivs det som verksamheter som bidrar 
med klimatnytta. Ordet klimatnytta indikerar dock att det handlar 
om verksamheter som är bra för klimatet vilket bör förbehållas verk-
samheter som sänker halten av växthusgaser i atmosfären, t.ex. genom 
infångning och lagring av koldioxid. Utredningen föredrar att i stället 
kalla de som skulle kunna omfattas av en avvägningsregel för nyckel-
verksamheter för klimatomställningen. 

Det finns olika sätt att utforma generella kriterier för vilka verk-
samheter som bidrar till klimatomställningen och utredningen har 
studerat några exempel. Ett exempel är EU:s taxonomi23 som har 
tagits fram för att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljö-
mässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificerings-
system. För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som 
miljömässigt hållbar inom taxonomin ska den bidra väsentligt till ett 
eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för 
något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom håll-
barhet. Vad som utgör ”väsentligt bidrag” och ”betydande skada” spe-
cificeras för olika typer av verksamheter. Taxonomin är binär så en 
verksamhet är antingen miljömässigt hållbar eller inte. 

Den typen av generella kriterier som används i taxonomin är dock 
alltför övergripande för en avvägningsregel om den ska vara tillämp-
bar i tillståndsprövning enligt miljöbalken. Det skulle leda till orimliga 
krav på kompetens och resurser om en sådan regel skulle tillämpas 
alltför brett. Utredningen anser därför att det skulle behöva anges 
vilka verksamhetstyper som skulle omfattas av en avvägningsregel om 
en sådan skulle införas. Att tydligt ange vilka verksamhetstyper som 
omfattas bidrar också till rättssäkerhet. Klimatmålen är inte heller 
generellt överordnat övriga miljömål och det är viktigt att tydligt av-
gränsa i vilka fall klimatmålen kan ges visst företräde framför andra 
miljöintressen och människors hälsa. Som beskrivs i det följande finns 
det dock stora svårigheter med att skapa kriterier eller en lista för 
vilka verksamheter som bör omfattas. 

 
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrät-
tande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 
2019/2088. För vart och ett av EU:s sex miljömål ska en delegerad akt tas fram som specificerar 
hur olika typer av verksamheter ska bedömas enligt taxonomins kriterier. 
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Utredningen bedömer att en avvägningsregel skulle behöva av-
gränsas till att gälla större tillståndspliktiga verksamheter, enligt miljö-
balken eller sektorslagstiftning, för att minska de negativa effekterna 
för tillämpningen. Utredningen ser också att de verksamhetstyper som 
skulle kunna vara hjälpta av en avvägningsregel är sådana som har 
platsspecifika behov eftersom det främst är sådana som skulle kunna 
vara hjälpta av en avvägningsregel. De som utgör nyckelverksam-
heter kan också delas in i sådana som 

• i sig innebär en väsentlig minskning av växthusgasutsläppen, som 
är i linje med målet att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045 
och negativa utsläpp därefter, i jämförelse med nuvarande verk-
samhet av detta slag, 

• möjliggör att annan verksamhet kan ske med mindre utsläpp av 
växthusgaser. 

Exempel på verksamhetstyper som skulle kunna omfattas av en av-
vägningsregel är: 

• Ej förbränningsbaserad produktion av förnybar el. 

• Elnät på högre spänningsnivåer. 

• Infrastruktur för klimatneutrala elektrobränslen. 

• Anläggningar för koldioxidinfångning, koldioxidtransport och kol-
dioxidlagring och koldioxidanvändning med långsiktig kolbind-
ningseffekt. 

• Utvinning av klimatomställningskritiska metaller och mineral. 

Vilka som utgör nyckelverksamheter kommer dock att ändras över 
tid för att följa den tekniska utvecklingen. Det gör det viktigt att lag-
stiftningen kan ändras på ett flexibelt sätt för att inte fördröja utveck-
lingen men samtidigt behövs en tydlig reglering för tillämpningen. 
Om en avvägningsregel skulle införas förordar utredningen därför 
att kriterier eller en lista för vilka som skulle omfattas anges i en för-
ordning. 

Den mer precisa avgränsningen av vilka delar av sådana verksam-
hetstyper som ska omfattas är en teknisk uppgift som skulle behöva 
utredas närmare av ansvariga myndigheter. Som exempel behövs det 
stationer m.m. utöver själva elnäten och för elektrobränslen väntar 
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sig utredningen att det främst är infrastruktur för överföring av 
sådana som har behov av en avvägningsregel. Vilka delar av sådan 
infrastruktur som skulle behöva omfattas är en gränsdragningsfråga. 
Sådana avgränsningar skulle också behöva ta hänsyn till befintliga 
indelningar i lagstiftning och på annat sätt. Det skulle också behöva 
utarbetas trösklar för vilka verksamheter inom varje typ som borde 
omfattas av avvägningsregeln. Dessa trösklar skulle behöva utformas 
utifrån kriterier som är så tydliga som möjligt men som ger möjlighet 
att följa den tekniska utvecklingen. 

Produktion av icke-förbränningsbaserad förnybar el 

Det finns flera olika tekniker för produktion av icke-förbrännings-
baserad förnybar el. I dag är det främst vindkraft, solkraft, vattenkraft 
och vågkraft som är de största teknikerna. Produktion av förnybar 
el kan antas utgöra ett viktigt bidrag till klimatomställningen om de 
utgör alternativ till fossil el. Utredningen bedömer dock att det i nu-
läget främst är vindkraften som kan antas ha behov av en avvägnings-
regel för att kunna få tillstånd i fler fall. För vattenkraften pågår en 
särskild översyn enligt förordningen (1998:1388) om vattenverk-
samheter. 

Infrastruktur för avskiljning, transport och lagring eller användning 
av koldioxid 

Avskiljning, transport och lagring av fossil koldioxid (Carbon 
capture and storage, CCS) eller av koldioxid med biogent ursprung 
(bio-CCS) bidrar till klimatomställningen eftersom den tekniken gör 
att utsläppen aldrig når atmosfären. En annan teknik under utveck-
ling är avskiljning och användning av koldioxid (Carbon capture and 
utilization, CCU) men dess bidrag till klimatomställningen beror på 
hur koldioxiden används och om koldioxiden har biogent eller fossilt 
ursprung. Om infångad koldioxid används till att t.ex. framställa 
elektrobränslen kan den ersätta bl.a. nyutvunnen naturgas men kol-
dioxiden släpps ut igen när elektrobränslet används. Om den infångade 
koldioxiden är av biogent ursprung kan klimatvinsten i ett livscykel-
perspektiv ändå bli betydande. När det gäller CCU är utredningens 
uppfattning att endast långsiktig kolinlagring genom användning i 
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material och CCU baserad på biogen koldioxid är lämplig för en 
avvägningsregel. 

Elnät på högre spänningsnivåer 

I dag beviljas de flesta ansökningar om linjekoncession men ledtiderna 
för att bygga nya elnät är för långa för att klara de behov som klimat-
omställningen innebär. Det innebär att det inte främst finns behov 
av en ny avvägningsregel för tillåtligheten för elnät och att en sådan 
regel inte heller kan väntas få någon större effekt i det avseendet (se 
avsnitt 3.4). Syftet vore därför i stället att underlätta hur och var el-
nät på högre spänningsnivåer ska byggas eller förstärkas eftersom de 
ofta påverkar olika skyddsintressen när prövningen enligt 2 kap. miljö-
balken görs. De delarna av nätkoncessionsbeslutet motsvarar vill-
koren i ett tillstånd enligt miljöbalken men saknar motsvarande rätts-
kraft. 

Infrastruktur för elektrobränslen 

Elektrobränslen är t.ex. elektrometanol, elektrometan, elektrodiesel 
och vätgas. Inte minst förväntas vätgas, producerad genom elektro-
lys, få mycket stor betydelse för klimatomställningen. Det sker en 
snabb teknisk utveckling på elektrobränsleområdet och utredningen 
bedömer att det behövs en samlad översyn av regelverket.24 Det står 
dock redan klart att expansionen av elektrobränslena kommer att 
kräva en infrastruktur av ledningar och bidraget till klimatomställ-
ningen av de bränslen som ska transporteras borde kunna vägas in i 
tillståndsprövningen på motsvarande sätt som görs för elledningar. 
Framställningen av elektrobränslen är dock mycket energiintensiv och, 
liksom för andra möjliga nyckelverksamheter, kan både det i ett system-
perspektiv och vilken typ av energi som används påverka bedöm-
ningen av verksamhetens bidrag till klimatomställningen. 

 
24 Ett arbete som har inletts genom bl.a. Energimyndigheten (2021c). 
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Utvinning av klimatomställningskritiska metaller och mineral 

Det finns ingen tydlig definition av vilka metaller och mineral som 
är kritiska för klimatomställningen. Utredningen om en hållbar för-
sörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) har 
i uppdrag att analysera och föreslå förändringar av prövningsproces-
ser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas både till ett projekts 
lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, t.ex. minskad global 
klimatpåverkan. EU har en lista25 över metaller och mineral som an-
ses kritiska för försörjningstrygghet och hållbarhet. Den senaste 
versionen av listan omfattar 30 råvaror. 

Efterfrågan på alla metaller och mineral väntas öka till 2050. Vilka 
metaller och mineral som kommer att vara kritiska för klimatomställ-
ningen kommer dock att vara föränderligt beroende på vilka metaller 
den tekniska utvecklingen kräver, utvecklingen av behoven i andra delar 
av världen samt möjligheterna till både återvinning och substitution. 

Underlagsrapport från Chalmers tekniska högskola och Profu 

Chalmers tekniska högskola och Profu har i en underlagsrapport26 
till utredningen analyserat vilka verksamheter som skulle kunna om-
fattas av en avvägningsregel. De konstaterar att behovet av att klimat-
nyttan av en verksamhet ska kunna vägas in i en tillståndsprövning 
som gäller lokal miljöpåverkan är uppenbar men ser svårigheter med 
vilka kriterier som ska tillämpas. I rapporten understryks vikten av 
ett systemperspektiv i den pågående omställningen, samt riskerna 
och utmaningarna med att specifikt peka ut ett antal nyckelverksam-
heter som bör gynnas i tillståndsprövningar. 

Rapporten27 utgår från verksamheter som potentiellt kan bidra till 
Sveriges klimatomställning och inkluderar verksamheter som kan bidra 
till att andra verksamheter som kan bidra till omställningen kommer 
till stånd. Det konstateras att det finns svårigheter med att kvanti-
fiera och bedöma potentialen för olika verksamheters bidrag till klimat-
målen. Beroende på antaganden, systemgräns m.m. får man också olika 
svar på om en teknik eller åtgärd är hållbar eller inte. 

 
25 Europeiska kommissionen, Resiliens för råvaror av avgörande betydelse: Att staka ut vägen 
mot ökad trygghet och hållbarhet, COM(2020) 474 final, 3 september 2020. 
26 Johnsson, Filip m.fl. (2022a). 
27 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 5 och 8. 
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Ett av problemen med att lista verksamheter eller tekniker är 
enligt rapporten28 att det samtidigt riskerar att utesluta andra poten-
tiellt viktiga verksamheter och åtgärder vilket rapportförfattarna anser 
mindre lämpligt. Det innebär också risk för att förbise samverkans-
lösningar eller sektorskoppling mellan olika tekniker och sektorer. 
Utifrån ett systemperspektiv är det svårt och starkt förenklat att be-
trakta en teknik som en isolerad företeelse eller komponent. Dess 
värde, i termer av klimatnytta eller problembild är i stor utsträckning 
ett resultat av det system inom vilket tekniken verkar. Behovet och 
nyttan med vissa tekniker är villkorad av hur andra tekniker utvecklas 
över tid, hur de presterar eller underpresterar. 

I rapporten29 föreslås i stället att utgå från ett begränsat antal stra-
tegiska nyckelfunktioner i form av tekniker eller verksamheter som 
är kritiska för att bidra till en effektiv klimatomställning och för att 
uppnå Sveriges nationella klimatmål. I vissa fall är det ingen skarp 
gränsdragning mellan de olika grupperna och den utgår så långt som 
möjligt från teknikneutralitet. I rapporten föreslås följande nyckel-
funktioner: 

• Elförsörjning. 

• Stödtjänster och leveranssäkerhet. 

• Negativa utsläpp – avskiljning, transport och lagring av koldioxid 
av biogent ursprung (bio-CCS), samt på sikt direktinfångning av 
koldioxid från atmosfären (Direct Air Capture, DAC). 

• Tekniker för sektorer där det är synnerligen svårt att reducera 
växthusgasutsläppen samt sådana som bidrar till ökad cirkularitet 
i samhället. 

I rapporten ges exempel på kriterier för varje funktion, t.ex. bör ett 
kriterium för stödtjänster vara att de ska bidra till viss överkapacitet 
och därigenom flexibilitet och för bio-CCS kan ett kriterium vara 
att negativa utsläpp inte ska vara verksamhetens huvudfunktion. Med 
det sistnämnda avses att det ska vara t.ex. efterfrågan på pappers-
massa eller förnybart producerad fjärrvärme som ska avgöra hur 
mycket biomassa som förbränns i en verksamhet och inte ersättnings-
nivån för bio-CCS. I rapporten konstateras att för att beakta system-

 
28 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 9–10. 
29 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 23. 
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perspektivet skulle kriterierna för att avgöra vilka tekniker som vid 
en given tid ska anses utgöra en nyckelfunktion behöva avgöras i den 
enskilda prövningen.30 Utredningens uppfattning är dock att en sådan 
konstruktion skulle ställa orimliga krav på prövningsmyndigheterna 
i tillämpningen eftersom det skulle innebära mycket komplexa be-
dömningar, vilket rapporten beskriver. 

Rapportförfattarna31 pekar också på att de största anledningarna 
till avslag vid tillståndsprövningar beror på starka intressen som för-
svarets stoppområden, artskydd enligt EU-rätten eller det kommu-
nala vetot. De menar därför att en viktig fråga att ställa sig är vad en 
ny avvägningsregel skulle få för genomslag i praktiken beaktat alla 
de utmaningar som finns med att peka ut ett antal nyckelverksam-
heter vars potentiella klimatnytta, i vissa specifika fall, ska kunna vägas 
mot andra miljö- och samhällsmål. 

Vilka som inte bör omfattas av en avvägningsregel 

Verksamhetstyper som kan ha betydelse för klimatomställningen men 
som på olika grunder inte bör omfattas av en avvägningsregel är t.ex. 
produktion av biodrivmedel, biobränslen samt förbränningsbaserad 
el- och värmeproduktion eftersom sådana verksamheter kan lokali-
seras till lämpliga platser och inte bör ha svårigheter att få tillstånd. 
Detsamma gäller tillverkning av produkter som i och för sig är cen-
trala för att klimatmålen ska nås, som t.ex. fordonsbatterier, men där 
utredningen inte väntar sig att fabrikerna kommer att vara i behov 
av avvägningsregeln för att få tillstånd. Det skulle också föra alltför 
långt och riskera att leda till otydliga gränsdragningar om prövnings-
myndigheterna ska avgöra vilka produkter som är centrala för att 
klimatmålen ska nås. 

Omfattas bör inte heller enskilda verksamheter som delvis minskar 
sina utsläpp eller som tillverkar produkter som inte är centrala för 
att nå klimatmålen även om de produceras med lägre utsläpp än mot-
svarande produkt från en annan tillverkare eller tillverkas med lägre 
utsläpp än tidigare. Däremot skulle sådana verksamheter för att minska 
sina utsläpp kunna använda sig av verksamhetstyper som skulle om-
fattas av en avvägningsregel och gynnas på det sättet. Exempelvis 

 
30 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 27, 29 och 34. 
31 Johnsson, Filip m.fl. (2022a), s. 12. 
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skulle en tillverkare av något basmaterial kunna använda sig av CCS, 
som skulle omfattas av en avvägningsregel, och på så sätt gynnas av 
regeln även om verksamheten i sin helhet inte skulle omfattas av 
avvägningsregeln. 

Utredningen menar att det skulle leda till alltför komplexa be-
dömningar för prövningsmyndigheterna att t.ex. jämföra olika pro-
dukters livscykelutsläpp eller att avgöra hur stora utsläppsminskningar 
vid en verksamhet en ansökan behöver innebära för att den ska anses 
bidra i tillräcklig mån till Sveriges klimatmål för att omfattas av av-
vägningsregeln. Jämförelserna skulle för att bli rättvisande t.ex. ofta 
kräva insamling av stora mängder data från flera länder. 

En alltför vid avvägningsregel skulle ställa orimliga krav på kom-
petens i tillämpningen och en otydlig avgränsning skulle minska för-
utsebarheten i prövningen. Det kan försvåra och fördröja prövnings-
processen, vilket går stick i stäv med strävan efter att modernisera 
och snabba upp prövningsprocessen, även om det skulle kunna finnas 
fall där en längre prövningsprocess är acceptabel om den resulterar i 
att tillstånd ges i stället för att ansökan avslås. 

Presumtion om bidrag till klimatmålen 

Utredningen ska enligt direktiven se över all relevant lagstiftning för 
att bidra till att Sveriges klimatmål kan nås. Effekterna av utsläpp av 
växthusgaser är dock globala. Sverige har anslutit sig till Parisavtalet32 
som bl.a. innehåller ett temperaturmål som innebär att ökningen av 
den globala medeltemperaturen ska hållas långt under 2 grader över 
förindustriell nivå, samt göra ansträngningar för att begränsa tempe-
raturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå. Det svenska 
klimatmålet Begränsad klimatpåverkan har preciserats i enlighet med 
Parisavtalets temperaturmål och de svenska etappmålen till 2030 och 
2040 samt målet om nettonollutsläpp senast 2045 med negativa ut-
släpp därefter representerar vad riksdagen har beslutat utgör vad som 
åligger Sverige för att uppfylla sin del av åtagandet under Paris-
avtalet.33 

Om en ny avvägningsregel kunde främja svenska nyckelverksam-
heter och nyckelåtgärder för klimatomställningen skulle en sådan 

 
32 Prop. 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris. 
33 Se utredningens delbetänkande för en mer utförlig beskrivning av klimatmålen, SOU 2021:21, 
s. 53 och 78–84. 
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kunna bidra till att Sveriges klimatmål kan nås. En del av det verk-
samheterna producerar kommer dock att användas utomlands och 
inte räknas av mot Sveriges klimatmål, t.ex. förnybar el. För avgräns-
ningen av vilka verksamheter som skulle omfattas av en avvägnings-
regel vore det en alltför komplex uppgift att skilja på var det som 
produceras kommer att användas och oavsett var det blir bidrar det 
till klimatomställningen och att minska den globala klimatpåverkan. 

En annan faktor är att det kan vara svårt att avgöra hur stort 
bidraget från t.ex. en enskild elledning är. För tillämpningen skulle 
en presumtion om att elnät bidrar till att nå Sveriges klimatmål tro-
ligen behöva begränsas till elnät över en viss spänningsnivå även om 
de lägre spänningsnivåerna också behövs för t.ex. laddning av elbilar, 
solkraft m.m. Utredningens uppfattning är också att det inte är möj-
ligt för en prövningsmyndighet att bedöma hur effekter i andra länder 
skulle påverkas av om en avvägningsregel tillämpas eller inte. 

Om en avvägningsregel skulle införas borde avgränsningen av verk-
samhetstyper därför utgå från en presumtion om att de som omfattas 
av regeln bidrar till att Sveriges klimatmål kan nås. En sådan presum-
tion kan också hjälpa till att avgränsa vilka som bör omfattas av en 
avvägningsregel. 

I den enskilda prövningen skulle det dock ändå krävas en bedöm-
ning av i vilken utsträckning verksamheten i fråga bidrar till klimat-
omställningen eftersom det rimligen kommer att påverka hur stora 
miljö- och hälsokostnader som kan accepteras för att verksamheten 
ska få komma till stånd. Att göra den avvägningen innebär en kom-
plex bedömning som sannolikt skulle ställa högre krav på olika parter 
i prövningen och kunna göra utfallet mer oförutsebart samt proces-
sen längre och dyrare. 

Gränsdragning mellan tillstånd, villkor och tillsyn 

En gränsdragningsfråga är om avvägningsregeln bara skulle tillämpas 
för att öka möjligheterna för att få tillstånd eller om den även skulle 
kunna användas för att få mildare villkor och i tillsynen. För de flesta 
verksamhetstyper som vore aktuella att omfattas av en avvägnings-
regel vore möjligheten att få tillstånd viktig ur klimatsynpunkt. För 
andra skulle det i stället vara mildare villkor som eftersträvas men 
det är svårt att skilja ut vilka sådana villkor som skulle motiveras av 
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klimatskäl och vilka som främst skulle göra det t.ex. billigare att 
genomföra ett projekt. 

I en del fall skulle en avvägningsregel kunna användas för att väga 
klimatintresset mot andra intressen även i tillsynen. Om tillsyns-
myndigheterna skulle tillämpa en avvägningsregel innebär det dock 
en vidare krets av tillämpare och på andra nivåer än om den bara ska 
tillämpas av tillståndsmyndigheterna. En annan gränsdragningsfråga 
är om det i sådana fall bara är tillsynen av vissa verksamhetstyper och 
åtgärder som uppfyller kriterierna för en avvägningsregel som ska 
omfattas eller om tillämpningen även ska omfatta anmälningsplik-
tiga verksamheter och övrig tillsyn. 

Hur en avvägningsregel skulle kunna påverka tillsynen illustreras 
av Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 maj 2016 i mål nr 
M 6229-15 där domstolen i ett tillsynsärende fann att buller, med 
skyddsåtgärder, fick accepteras eftersom det var av stor vikt att en 
återvinningsstation placerades nära bebyggelse för att nå målen för 
återvinning av förpackningar. Avvägningsregeln skulle skapa ett tyd-
ligt lagstöd för den typen av bedömningar. Utredningen bedömer dock 
att det skulle ge en alltför bred tillämpning och att utredningens för-
slag i delbetänkandet om bl.a. ändring av 1 kap. 1 § miljöbalken samt 
förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel i avsnitt 4.1 ger till-
räckligt stöd för den sortens bedömningar. En avvägningsregel skulle 
därmed främst kunna användas för att öka möjligheterna för tillstånds-
pliktiga verksamheter att få tillstånd. 

4.2.2 Systematiken i 2 kap. miljöbalken 

Om en avvägningsregel skulle införas förordar utredningen att den 
placeras som en egen bestämmelse i form av en 2 kap. 7 a § miljö-
balken tillsammans med en lista i förordning över vilka nyckelfunk-
tioner eller verksamhetstyper som bör omfattas. 

Den rimlighetsavvägning som ska göras enligt 2 kap. 7 § första 
stycket miljöbalken är mellan nyttan av de skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått som krävs enligt hänsynsreglerna och platsvalsregeln 
i samma kapitel mot kostnaderna för sådana åtgärder. Det är en annan 
bedömning än den som avses med den nya avvägningsregeln, som 
i stället syftar till att väga bidraget till klimatomställningen mot män-
niskors hälsa och andra miljöintressen. En fördel med att lägga klimat-
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avvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken vore att bedömningarna görs 
samtidigt och skapar en helhet. En nackdel är att skillnaden mellan de 
två avvägningarna kan bli otydlig. 

Avvägningen enligt 2 kap. 7 § gäller alla verksamheter och åtgär-
der som omfattas av miljöbalken eller av sektorslagstiftning som 
hänvisar till bestämmelsen medan en avvägningsregel bara skulle röra 
några specifika verksamhetstyper. Dessutom gäller rimlighetsavväg-
ningen i 2 kap. 7 § miljöbalken de allmänna hänsynsreglerna och 
endast första stycket i platsvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Enligt 
andra stycket i platsvalsregeln ska även hushållningsbestämmelserna 
i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas vid valet av plats och då sker av-
vägningarna enligt dessa kapitel parallellt med avvägningen enligt första 
stycket i platsvalsregeln. Ytterligare en parallell bedömning ska göras 
enligt tredje stycket i platsvalsregeln eftersom tillstånd eller dispens 
inte får ges i strid med detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt 
PBL. Om klimat ska kunna ges större tyngd i en avvägning mot 
markpolitiska intressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken är det därför 
lämpligare att införa en ny bestämmelse där, se avsnitt 4.4. 

Bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken ska visserligen ligga till grund 
för prövning enligt miljöbalken men det finns alltså flera skydds-
bestämmelser i andra kapitel i miljöbalken som gäller tillsammans med 
de allmänna hänsynsreglerna och en verksamhet eller åtgärd måste 
vara förenlig med alla tillämpliga bestämmelser. 

Det är inte heller givet att 2 kap. miljöbalken kommer att vara 
tillämpligt i tillståndsprövningen av alla nyckelverksamheter för klimat-
omställningen och det kan därför behövas motsvarande bestämmel-
ser i sektorslagstiftning som t.ex. ellagen (1997:857) eller mineral-
lagen (1991:45). Det kan också tillkomma nya lagar framöver som för 
elektrobränslen där t.ex. den väntade kraftiga utbyggnaden av vätgas 
kan kräva ett nytt regelverk som en avvägningsregel skulle behöva 
ingå i. 

Förhållandet till 2 kap. 9 § miljöbalken 

Bestämmelsen i 2 kap. 9 § miljöbalken ger regeringen möjlighet att 
tillåta en verksamhet eller åtgärd även om den kan befaras föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller miljön. Enligt 2 kap. 10 § miljöbalken får regeringen även under 
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vissa omständigheter tillåta en verksamhet eller åtgärd som har så 
stor negativ påverkan att den inte kan tillåtas enligt 2 kap. 9 § miljö-
balken. En tänkt avvägningsregel skulle dock relatera till det even-
tuella utrymme som finns mellan en tillståndsprövning av en pröv-
ningsmyndighet och regeringsprövningen i 2 kap. 9 § miljöbalken och 
analysen i detta avsnitt förhåller sig därför till den bestämmelsen. 

Bedömningen enligt 2 kap. 9 § miljöbalken som utgår från om 
skadan eller olägenheten kan bli av väsentlig betydelse, ska utgå från 
situationen att försiktighetsmått vidtagits i enlighet med andra bestäm-
melser i miljöbalken som t.ex. hänsynsreglerna och platsvalsregeln i 
2 kap. 3–6 §§ inom ramen för vad som inte är orimligt att kräva enligt 
2 kap. 7 §. Om den skada eller olägenhet som skulle kunna uppstå 
trots dessa försiktighetsmått är oacceptabel, kan regeringen i enlig-
het med 2 kap. 9 § miljöbalken ändå tillåta verksamheten om det 
finns särskilda skäl.34 

Enligt förarbetena35 innebär kravet på väsentlig betydelse att risken 
för skada eller olägenhet är tillräcklig men den får inte vara försum-
bar och måste kunna förutses med viss sannolikhet. Det är verksam-
hetens eller åtgärdens sammanlagda olägenheter som ska beaktas och 
inte bara den del som prövas vid det aktuella tillfället. Under vissa 
förhållanden behöver inte påverkan från den aktuella verksamheten 
eller åtgärden vara särskilt stor. I ett hårt belastat eller särskilt käns-
ligt område kan det räcka med en ringa grad av påverkan för att 
verksamheten eller åtgärden inte ska vara tillåten. Skadenivåerna har 
också absolut innebörd, vilket innebär att bedömningen av vilken 
skada som får accepteras inte påverkas av verksamhetens betydelse. 

I förarbetena36 anges att regeringen har det bästa underlaget för 
att avgöra vad som är särskilda skäl genom att avväga olika allmänna 
och enskilda intressen mot varandra. Olägenheterna får då sättas i 
relation till verksamhetens samhällsnytta men det ska kunna visas att 
verksamheten medför fördelar som från allmän och enskild synpunkt 
klart överväger olägenheterna. I förarbetena nämns t.ex. anläggningar 
för behandling av farligt avfall och vissa kommunikationsanlägg-
ningar av stor betydelse för infrastrukturen. Även regeringen är dock 
bunden av övriga bestämmelser i miljöbalken som skydden för arter, 

 
34 Se Bengtsson, Bertil m.fl. (2022), kommentar till 2 kap. 9 §. 
35 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 26–27. 
36 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 27. 
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livsmiljöer, miljökvalitetsnormer m.m. och reglerna för undantag från 
dem. 

Möjligheten att tillåta en verksamhet eller åtgärd trots att den 
riskerar att orsaka annars oacceptabla störningar är alltså förbehållen 
regeringen men en avvägningsregel skulle ge även prövningsmyndig-
heterna möjlighet att tillåta verksamheter och åtgärder som annars 
inte skulle ha fått tillstånd. 

En avvägningsregel skulle gälla verksamheters och åtgärders på-
verkan som inte är av tillräcklig betydelse för att tas upp av reger-
ingen men som skulle orsaka för stor påverkan på miljö och hälsa för 
att få tillstånd. Utredningen bedömer att det sannolikt är ett mycket 
begränsat utrymme eftersom det som normalt hindrar tillåtlighet är 
andra starka skyddsintressen som t.ex. artskyddet eller totalförsva-
rets intressen. 

4.2.3 Förslag om reglering 

En ny 2 kap. 7 a § miljöbalken skulle kunna ha följande lydelse 

Vid prövning av en verksamhet eller åtgärd som på ett väsentligt sätt 
bidrar till det långsiktiga tidssatta utsläppsmål som avses i 3 § klimat-
lagen (2017:720) ska särskild hänsyn tas till det bidraget jämfört med 
den påverkan på människors hälsa eller miljön som verksamheten eller 
åtgärden kan orsaka. 

4.3 Vägledningar om samexistens med 
totalförsvarets intressen 

Utredningens förslag: Försvarsmaktens uppdrag i regleringsbrevet 
för 2022 ska kompletteras med ett fristående uppdrag om att ta 
fram vägledningar om hur verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen kan samexistera med försvarets verksamheter utan 
att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller orsaka påtag-
lig skada på områden som är av riksintresse på grund av att de be-
hövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

Med anledning av pågående uppdrag till Försvarsmakten över-
lämnar utredningen frågan till regeringen om vem som ska ta fram 
sådana vägledningar och i vilken form det ska ske. 
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Skäl för utredningens förslag 

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken eller linjekoncession en-
ligt ellagen innebär ofta långdragna prövningsprocesser. Ju mer som 
kan klaras ut i ett tidigt skede desto snabbare kan prövningsproces-
sen gå. 

Totalförsvarets intressen har olika karaktär i olika geografiska 
områden och det behövs lösningar för hur dessa intressen i så stor 
utsträckning som möjligt kan samexistera med verksamheter som 
bidrar till klimatomställningen, t.ex. vad gäller elnät och vindkrafts-
anläggningar. Utredningen ser mycket positivt på den utveckling 
som skett när det gäller Försvarsmaktens åtaganden att lämna tidiga 
preliminära yttranden och att myndigheten fått flera relevanta upp-
drag i regleringsbreven. Det återstår dock flera områden där tidiga 
besked och större tydlighet behövs om vad som kan göras för att 
tillgodose totalförsvarets intressen. 

Verksamhetsutövare behöver tidigt få vägledning om när och hur 
en planerad verksamhet kan orsaka påtaglig skada på totalförsvarets 
intressen och hur en eventuell konflikt skulle kunna lösas. Med så-
dan vägledning skulle en verksamhetsutövare kunna göra de juster-
ingar av ansökan som behövs för att inte försvaret ska motsätta sig 
verksamheten. Vidare behöver det utredas om det går att sätta tids-
gränser för när besked ska lämnas i syfte att undvika osäkra och lång-
dragna processer. Dessutom behöver dialogen mellan Försvarsmakten 
och sökanden tydliggöras ytterligare. Det kan t.ex. handla om möj-
liga samarbeten mellan försvaret och vindkraftsintressenter för att 
hitta lösningar som kan göra att en verksamhet kan bedrivas utan att 
orsaka påtaglig skada på försvarsintresset. 

Försvaret har en särställning i miljöbalken 

Försvarets särställning i miljöbalken yttrar sig framför allt i 2 kap. 
7 §, 3 kap. 10 § och 21 kap. 7 §. 

Enligt rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven 
i 2–5 §§ och 6 § första stycket i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 
med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en total-
försvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, 
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ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Av för-
arbetena37 framgår att om en verksamhet eller åtgärd har betydelse 
för totalförsvaret ska detta tillmätas betydelse vid avvägningen avse-
ende vilka krav som kan ställas på att olägenheterna från verksam-
heten eller med anledning av åtgärden begränsas, kraven får alltså 
inte ställas så högt att de mål som fastställts av statsmakterna för 
totalförsvaret äventyras. 

Det finns även s.k. markpolitiska avvägningsregler i 3 kap. miljö-
balken. I bestämmelserna anges vilka allmänna intressen som särskilt 
ska beaktas vid avvägningar enligt 3 kap. miljöbalken för att en god 
hushållning med mark- och vattenområden ska uppnås.38 Enligt 
3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushåll-
ning. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret 
ska enligt 3 kap. 9 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Om ett område är av 
riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska enligt 3 kap. 10 § miljö-
balken företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för 
totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. 

Frågor som rör försvaret är enligt förarbetena39 allmänt av sådan 
natur att de kräver ett ställningstagande från regeringen. Sådana 
ärenden ska därför alltid prövas av regeringen och inte i någon del 
prövas av mark- och miljödomstolen. Detta regleras i 21 kap. 7 § andra 
stycket andra meningen miljöbalken som anger att domstolen alltid 
med eget yttrande ska överlämna ärendet till regeringen för prövning 
om det är fråga om en statlig myndighets beslut som rör Försvars-
makten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets 
radioanstalt. 

 
37 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 25. 
38 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 28. 
39 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 235. 
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Enligt 2 kap. 4 § 3 ellagen ska regeringen även pröva en sådan 
fråga om nätkoncession som har betydelse för försvaret, om Försvars-
makten har begärt att regeringen ska pröva frågan och regeringen 
beslutar att förbehålla sig prövningen. 

Försvarets intresse behöver tydliggöras i tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken och prövningar av linjekoncessioner enligt ellagen 

Vid ett antal prövningar enligt miljöbalken ska hushållningsbestäm-
melserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas på bedömningen av val 
av plats om det innebär en ändrad användning av mark- eller vatten-
områden. I 3 kap. 10 § miljöbalken anges att totalförsvarets intresse 
ska ges företräde framför en annan markanvändning, vid avvägning 
mellan oförenliga riksintressen, om ett område eller en del av det be-
hövs för en anläggning för totalförsvaret. Enligt förarbetena40 avses 
områden som måste få disponeras om den fastlagda försvarsgraden för 
landet ska kunna upprätthållas. Förarbetena41 till 21 kap. 7 § miljöbalken 
anger att frågor som rör försvaret regelmässigt är av riksintresse. 
Samtidigt har Försvarsmakten beslutat om såväl riksintresseanspråk 
för riksintressen enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del.42 

Det saknas vägledning i förarbetena43 till miljöbalken om i vilka fall 
en fråga rör försvaret. Mer vägledning finns i förarbetena44 till den 
genom miljöbalken upphävda lagen (1987:12) om hushållning med 
naturresurser m.m. där följande framgår. Försvarets företrädare bör 
ges möjlighet att på ett tidigt stadium delta i den fysiska planeringen 
och försvarets markbehov och omgivningskrav bör vägas in i planer-
ingen på ett med andra samhällsintressen jämbördigt sätt. Vid beslut 
om markens och vattnets användning är det nödvändigt att stor hän-
syn tas till allmänna intressen som hänger samman med samhällsbyg-
gandet i vid mening, med industriproduktionen, med energiförsörj-
ningen och med totalförsvaret. Att finna lämpliga eller åtminstone 
godtagbara lokaliseringar kräver som regel betydande ansträngningar 
och samverkan mellan många parter i samhället. Vidare anges att det 
ankommer på de ansvariga myndigheterna, dvs. i första hand över-

 
40 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35. 
41 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 467 och del 2, s. 235. 
42 Försvarsmakten (2021). 
43 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 25 och 35. 
44 Prop. 1985/96:3, med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 75 och 168169. 



Förslag och bedömningar om att främja bidrag till klimatomställningen SOU 2022:21 

172 

befälhavaren, civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar, att ställa samman sådant underlag som behövs för att total-
försvarsintressena ska beaktas vid planläggning och tillståndsprövning. 

Vad gäller vindkraftsprövningar har Darpö m.fl. funnit45 att det 
som leder till avslag bl.a. är när vindkraften kommer i konflikt med 
totalförsvarets stoppområden. För elnätens del ansöker nätföretag i 
regel inte om en linjekoncession enligt ellagen om Försvarsmakten 
hävdar att ledningen kommer att påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. Det saknas därför praxis där avvägningar eller bedömningar 
avser Försvarsmaktens intresse i relation till elnätet. Där Försvars-
maktens intressen riskerar att påverkas blir följden i regel att alterna-
tiva lokaliseringar och möjligheterna att anpassa ledningen efter andra 
intressen begränsas. Med hänsyn till den ökande konkurrensen om 
markanvändningen, stärkt skydd för naturmiljön t.ex. genom skyddade 
områden, samernas intressen m.m. kan dessa begränsningar i vissa 
fall leda till att det blir svårt att identifiera en lämplig plats för en 
ledning. Det leder också ofta till utdragna samråd. Slutligen kan hän-
syn till Försvarsmaktens intressen innebära att ledningen måste byggas 
på ett annat sätt, med fler och lägre stolpar, för att inte motverka 
Försvarsmaktens intressen. Fler och lägre stolpar innebär t.ex. mer 
påverkan på markbundna värden, högre elektriska fält och kan hindra 
magnetfältsänkande åtgärder där sådana i och för sig anses motiverade. 

År 2019 inledde Svenska kraftnät och Försvarsmakten ett för-
djupat samarbete i syfte att identifiera en effektivare process för dialog 
och samråd vid byggande av transmissionsnätsledningar. Detta för-
anleddes bl.a. av erfarenheter från aktuella projekt där kraftledningar 
planeras genom riksintresseanspråk för totalförsvaret samt att Svenska 
kraftnät upplevde svårigheter med förutsebarheten i prövningarna 
från Försvarsmakten. Dialogen har enligt Svenska kraftnät lett till ökad 
förståelse och effektivare dialog som har framhållits som positiv från 
båda myndigheterna. Med de fortsatta och ökande behoven av sam-
existens och utbyggnad eller nyetablering som många samhällsviktiga 
verksamheter står inför inom samma geografiska områden är behovet 
av dialogen fortsatt och måste präglas av en strävan att identifiera 
acceptabla lösningar där Försvarsmakten kan ge vägledning hur verk-
samheten skulle kunna anpassas för att bli förenlig med Försvars-
maktens intressen. 

 
45 Darpö, Jan m.fl. (2021), s. 17. 
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Försvarsmaktens syn på områden av riksintresse för totalförsvaret 

Försvarsmakten önskar få ärenden om vindkraft och andra höga 
objekt på remiss och erbjuder en service där myndigheten i ett tidigt 
skede, inför en ansökan om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken, 
kan lämna ett preliminärt yttrande direkt till sökanden. Försvars-
makten har förklarat detta enligt följande. Objekt som uppnår en 
högre höjd än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, alterna-
tivt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar alltid att på-
verka riksintressen för totalförsvaret. Exempel på höga objekt som 
kräver remiss till Försvarsmakten är vindkraftverk, telekommunika-
tionsmaster, skorstenar och skyltar. Riksintressen för totalförsvarets 
militära del innefattar bl.a. skjut- och övningsfält, flygplaster, sjö-
övningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör en 
förutsättning för att uppnå den av riksdag och regering beslutade 
förmågan och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för 
Försvarsmaktens samtliga förband. Delar av den verksamhet som 
bedrivs alternativt avses bedrivas i fredstid eller vid händelse av kris 
eller krig samt delar av de anläggningar aktuella för totalförsvarets 
militära del omfattas av försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa kan således inte redo-
visas öppet. För att verka i enlighet med offentlighets- och sekretess-
lagen sammanfattas dessa vanligtvis som ”riksintresse som omfattas 
av sekretess” vid Försvarsmaktens deltagande inom samhällsplaner-
ingen. För att Försvarsmakten ska kunna ta ställning till huruvida 
vindkraftverk och andra höga objekt riskerar att påverka ovan nämnda 
verksamheter, funktioner eller anläggningar, krävs att dessa remisser 
inkommer till myndigheten för bedömning.46 

Försvarsmakten har fått flera relevanta uppdrag 

Försvarsmakten har i de tre senaste regleringsbreven fått i uppdrag 
att bl.a. medverka till tidig dialog, samverkan och samexistens. 

I regleringsbrev för budgetåret 202047 fick Försvarsmakten i upp-
drag att i sina yttranden i våg- och vindkraftsärenden utveckla för-
mågan till tidig dialog och samverkan med övriga samhället. Försvars-

 
46 www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-
samhallet/samhallsplanering/vindkraftverk-och-andra-hoga-objekt. 
47 Regeringsbeslut nr 5, uppdrag 19, Fö2020/00953, 29 oktober 2020. 
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makten skulle analysera jämförbara länders och grannländers erfaren-
heter av fungerande samexistens mellan försvarsmakt och kraftigt ut-
byggd vindkraft inom samma geografiska område. Försvarsmakten 
skulle återkomma med förslag på hur det svenska systemet kunde 
förbättras i det avseendet. 

Enligt regleringsbrev för budgetåret 202148 skulle Försvarsmakten 
fortsätta att utveckla förmågan till tidig dialog och samverkan med 
relevanta aktörer i planerings- och prövningsprocessen av deras pla-
nerade anläggningar för förnybar energiproduktion. Försvarsmakten 
skulle redovisa förutsättningar för att använda s.k. villkorade till-
stånd. 

I 2022-års regleringsbrev49 är två av uppdragen av intresse för 
utredningen. Enligt uppdrag 20 Samexistens mellan olika samhälls-
intressen, ska Försvarsmakten, mot bakgrund av myndighetens kom-
mande tillväxt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), senast 
den 22 februari 2023 redovisa hur myndigheten bidrar till samexistens 
mellan olika samhällsintressen och samverkar med relevanta myn-
digheter och organisationer i samhällsplaneringen och prövnings-
processer. Enligt uppdrag 21 Tidig dialog och samverkan med relevanta 
myndigheter och organisationer i planerings- och prövningsprocessen, ska 
Försvarsmakten fortsätta att utveckla förmågan till tidig dialog och 
samverkan med relevanta myndigheter och organisationer i planer-
ings- och prövningsprocesser för förnybar energiproduktion. Försvars-
makten ska mot bakgrund av myndighetens kommande tillväxt till 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 22 februari 
2023 redovisa hur utvecklingen av denna dialog fortskrider. 

Det behövs större tydlighet tidigt i processen 

Förutom den tid det tar att genomföra en tillstånds- eller konces-
sionsprövning enligt miljöbalken eller ellagen föregås en prövning av 
långa utrednings- och samrådsprocesser. Ju mer som kan klaras ut i 
ett tidigt skede desto snabbare kan prövningsprocessen gå. 

 
48 Regeringsbeslut nr 18, uppdrag 32, Fö2021/00264 (delvis), Fö2021/00873, Fö2021/01264 
m.fl., 16 december 2021. 
49 Regeringsbeslut nr 9, Fö2020/00615, Fö2020/01142, Fö2020/01216 (delvis) m.fl., 
16 december 2021. 
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Som framgår av förarbetena50 till lagen om hushållning med natur-
resurser m.m. var syftet med den lagstiftningen att företrädare för 
försvaret skulle delta i ett tidigt stadium och att försvarets intressen 
skulle vägas in på ett jämbördigt sätt med t.ex. energiförsörjningen. 
Bedömningen av lokaliseringar för olika verksamheter krävde bety-
dande ansträngningar och samverkan mellan många parter och kon-
kurrerande allmänna intressen. 

Försvarets intressen har olika karaktär i olika geografiska områden 
och det skulle främja klimatomställningen om verksamhetsutövare 
som bidrar till den på ett tidigt stadium kunde få tydligare vägledning 
om hur de ska lokalisera och utforma sin verksamhet så att den kan 
samexistera med försvarets intressen. Utredningen ser mycket posi-
tivt på den utveckling som skett när det gäller Försvarsmaktens åtag-
anden att lämna tidiga preliminära yttranden och att myndigheten 
fått flera relevanta uppdrag i regleringsbreven. Det återstår dock 
flera områden där tidiga besked och större tydlighet behövs om vad 
som kan göras för att för att minska antalet avslag för verksamheter 
som bidrar till klimatomställningen och öka möjligheterna till sam-
existens med försvarets intressen. 

Som komplement till Försvarsmaktens uppdrag i de senaste regler-
ingsbreven bör det tas fram vägledningar om hur verksamheter som 
bidrar till klimatomställningen kan samexistera med försvarets verk-
samheter utan att påtagligt motverka totalförsvarets intressen eller 
orsaka påtaglig skada på områden som är av riksintresse på grund av 
att de behövs för totalförsvarets anläggningar enligt 3 kap. 9 § miljö-
balken. 

Utredningen överlämnar till regeringen att avgöra vem ska ta fram 
sådana vägledningar och hur ett sådant uppdrag ska formuleras. 
  

 
50 Prop. 1985/96:3, s. 75 och 168–169. 
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4.4 Klimat som särskilt intresse i 3 kap. miljöbalken 

Utredningens bedömning: Flera av de verksamhetstyper som 
utredningen har identifierat som nyckelverksamheter för klimat-
omställningen anses redan vara samhällsviktiga av andra skäl och 
mark- eller vattenområden som de behöver ta i anspråk kan pekas 
ut som områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Det 
skulle därför inte göra någon skillnad om tillägg som omfattar så-
dana verksamheter görs i 3 kap. 8 § miljöbalken. 

Klimatintresset har en annan karaktär än totalförsvarets intres-
sen eftersom det inte går att på förhand peka ut vilka områden som 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen kommer ha 
behov av. Det är därför inte heller lämpligt att ge klimatintresset 
företräde enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. Dessutom bedömer utred-
ningen att det kan vara olämpligt att låta klimatintresset väga 
tyngre än vissa andra intressen som t.ex. renskötseln där en sådan 
regel skulle kunna riskera renskötselns fortlevnad. 

Skäl för utredningens bedömning 

I 3 kap. miljöbalken finns de markpolitiska avvägningsreglerna, se 
avsnitt 3.3.3. Utredningen har dels analyserat möjligheten att göra ett 
tillägg i 3 kap. 8 § miljöbalken för verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen, dels att låta klimatintresset få företräde på samma sätt 
som totalförsvarsintresset i 3 kap. 10 § miljöbalken. 

För de flesta av de verksamhetstyper som utredningen har iden-
tifierat som nyckelverksamheter för klimatomställningen kan några 
områden redan pekas ut som områden av riksintresse. Enligt t.ex. 
3 kap. 7 § miljöbalken kan mark- och vattenområden som innehåller 
fyndigheter av ämnen eller material pekas ut som riksintresse av 
Sveriges geologiska undersökning och enligt 8 § samma kapitel kan 
Energimyndigheten peka ut mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för energiproduktion och energidistribution 
vilket omfattar förnybar el, elnät och även bör omfatta elektrobränslen. 
Enligt förarbetena51 är det bl.a. fråga om att slå vakt om sådana läges-
bundna naturresurser som är mindre vanligt förekommande och 
som därför gör vissa mark- och vattenområden särskilt lämpade för 

 
51 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 35. 
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sådana anläggningar, som fysiska resurser som kan ha särskild bety-
delse för möjligheterna att lokalisera viss industri, t.ex. djuphamns-
förutsättningar. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska 
enligt 3 kap. 10 § miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål 
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av 
detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges 
företräde. Totalförsvarets särställning redovisas i avsnitt 4.3. 

Det framgår av förarbetena52 att avvägningen enligt 3 kap. 10 § 
miljöbalken kan röra intressen med olika tidsperspektiv och i sådana 
fall ska den användning ges företräde som på lämpligast sätt främjar 
en hushållning med mark- och vattenområden i ett långsiktigt per-
spektiv. Verksamheter som bidrar till klimatomställningen bör kunna 
anses utgöra sådan användning men bestämmelsen avser intressena i 
5–8 §§ samma kapitel så för att avvägningsregeln i 3 kap. 10 § miljö-
balken ska tillämpas på sådana verksamheter skulle dessa behöva 
läggas till i någon av bestämmelserna i 5–8 §§. 

Reglerna i 3 kap. tar dock enligt förarbetena53 inte sikte på själva 
näringarna utan på de naturresurser de behöver ta i anspråk. Alla de 
verksamhetstyper som utredningen beskriver i avsnitt 4.2 utom 
CCUS kan redan pekas ut enligt 3 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken inom 
områden av riksintresse. För CCUS är det själva näringens bidrag till 
klimatomställningen som skulle behöva ges större tyngd i prövningen 
snarare än att de mark- och vattenbehov som anläggningarna tar i 
anspråk behöver skyddas eftersom de normalt kommer att ligga in-
vid befintliga anläggningar. Utredningen ser därför inte att ett tillägg 
i 3 kap. miljöbalken skulle göra någon skillnad. 

Klimatintresset är av en annan karaktär än totalförsvarets intressen 
eftersom det inte har behov knutna till en viss plats på det sätt som 
försvaret har och utredningen ser inte att det är en framkomlig väg 
att reglera klimatintresset på samma sätt. Det kan dessutom vara 
olämpligt att låta klimatintresset väga tyngre än andra intressen även 
om det skulle finnas rättsligt utrymme, t.ex. i förhållande till ren-
skötseln där en sådan regel skulle kunna bidra till särskilt de kumu-
lativa effekter som riskerar renskötselns fortlevnad. 
   

 
52 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 34. 
53 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 243. 
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4.5 Bedömning av miljökvalitetsnormer, skydd 
av områden och biologisk mångfald enligt 
5, 7 och 8 kap. miljöbalken 

Utredningens bedömning: Det är varken lämpligt eller möjligt att 
skapa ett större rättsligt utrymme för att väga in klimat i miljö-
balken i relation till miljökvalitetsnormer eller att driva försvag-
ningar av t.ex. skyddet för fåglar eller andra arter i EU:s natur-
vårdsdirektiv. 

Det vore dock önskvärt att Sverige förtydligar sitt genom-
förande av EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv och följer upp 
praxis från EU-domstolen efter Skydda skogen-målet som tydlig-
gör i vilka fall det krävs dispenser från skyddet på EU-nivå. 

I avsnitt 6.6 föreslår utredningen undantag från biotopskyddet 
och strandskyddet för vissa åtgärder enligt ellagen. I övrigt har 
utredningen inte haft möjlighet att utreda ytterligare dispensskäl 
eller undantag från de nationella områdesskydden men förslagen 
i avsnitt 6.6 utgör exempel på hur lagstiftningen kan ses över för 
att öka det rättsliga utrymmet för specifika verksamhetstyper 
som är centrala för klimatomställningen. 

Skäl för utredningens bedömning 

Det finns sannolikt ett visst rättsligt utrymme för att väga in klimat 
mot skydd som är inrättade på EU-nivå men utredningen bedömer 
att det är relativt litet. Att Sverige skulle införa nationella regler för 
att främja klimatomställningen påverkar inte EU-rätten. Det kommer 
därmed inte att kunna skapas något generellt undantag för verksam-
hetstyper som skulle omfattas av en avvägningsregel från kraven på 
dispens från de skydd som regleras i EU-rätten. Det finns inte heller 
något etablerat instrument för att skapa sådana undantag utan det 
EU-kommissionen har gjort är att ta fram allmänna och sektors-
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specifika vägledningar54 för bedömningarna av planer och projekt i 
förhållande till t.ex. Natura 2000-områden55. 

Om ett Natura 2000-område innehåller en prioriterad livsmiljö-
typ eller en prioriterad art får enligt artikel 6.4 punkt 4 livsmiljö-
direktivet tillstånd bara ges om skälet är människors hälsa eller den 
allmänna säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller andra 
tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 
Klimatförändringarna skulle kunna motivera att tillstånd ges enligt 
vart och ett av de tre skälen och skulle därmed kunna vägas in redan 
i dag. Alla verksamheter och åtgärder som kan påverka skydden i 
EU:s miljölagstiftning skulle dock bedömas individuellt även om 
nationella regler infördes. I förhållande till de flesta skydd krävs för 
dispens eller undantag att det kan visas att det inte finns alternativa 
lösningar och som beskrivs i avsnitt 4.2 finns det ofta sådana för t.ex. 
vindkraft, elledningar och överföring av elektrobränslen. Dessutom 
krävs i vissa fall ett yttrande från Europeiska kommissionen. Sam-
mantaget bedömer utredningen att nya regler skulle riskera att göra 
en prövningsprocess längre och mer oförutsägbar samtidigt som 
nyttan skulle vara begränsad. 

I avsnitt 6.6 föreslår utredningen undantag från biotopskyddet 
och strandskyddet för åtgärder som följer av ett beslut om nätkon-
cession för linje enligt ellagen. De förslagen utgör exempel på hur 
lagstiftningen kan ses över för att öka det rättsliga utrymmet för 
specifika verksamhetstyper som är centrala för klimatomställningen. 
I övrigt har utredningen inte haft möjlighet att utreda ytterligare 
dispensskäl eller undantag. 
  

 
54 Se t.ex. Europeiska kommissionens tillkännagivande Bedömning av planer och projekt avse-
ende Natura 2000-områden – metodvägledning om artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, 
C(2021) 6913 final, 28 september 2021. 
55 Områden som enligt 7 kap. 27 § miljöbalken är naturområden som bör skyddas eller är 
skyddade som särskilda bevarandeområden enligt Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet) eller särskilda 
skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 



Förslag och bedömningar om att främja bidrag till klimatomställningen SOU 2022:21 

180 

4.6 Regeringens tillåtlighetsprövning 

Utredningens bedömning: Genom utredningens förslag i del-
betänkandet om ändring av miljöbalkens mål förtydligas att reger-
ingen kan förbehålla sig en prövning enligt 17 kap. 3 § miljö-
balken om verksamheten kan antas få betydande omfattning eller 
bli av ingripande slag i förhållande till målet att minimera klimat-
förändringar. 

Ett tillägg skulle kunna göras till regeringens tillåtlighetspröv-
ning så att regeringen alltid ska, eller efter förbehåll kan, för-
behålla sig prövningen av en verksamhet som är av stor vikt för 
klimatomställningen. 

Utredningen förordar dock inte ett sådant tillägg eftersom de 
positiva effekterna, om några, är små i förhållande till de negativa 
konsekvenserna. 

Skäl för utredningens bedömning 

Om regeringen vill pröva tillåtligheten av verksamheter som är av 
stor vikt för klimatomställningen kan regeringen redan enligt 17 kap. 
3 § 1 miljöbalken förbehålla sig en sådan prövning om verksamheten 
i betraktande av de intressen som miljöbalken enligt 1 kap. 1 § ska 
främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. 
För att den möjligheten ska få genomslag i tillämpningen behöver 
dock utredningens ändringsförslag av 1 kap. 1 § miljöbalken genom-
föras. 

För att ytterligare förtydliga att regeringen ska pröva sådana verk-
samheter, alltid enligt 17 kap. 1 § miljöbalken eller efter förbehåll 
enligt 3 § samma kapitel, skulle ett sådant tillägg i någon av dessa 
bestämmelser kunna göras. 

Utredningen förordar dock inte ett sådant tillägg. Ett prövnings-
moment tillkommer vilket förlänger den totala handläggningstiden 
och kräver ytterligare resurser till Regeringskansliet. Utredningen 
bedömer också att det lilla politiska utrymme som regeringen har att 
lägga större vikt vid verksamhetens bidrag till klimatomställningen 
inte är mycket större än det utrymme prövningsmyndigheterna har. 
Utöver detta finns stora svårigheter att definiera vad som ska anses 
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vara av stor vikt för klimatomställningen enligt den analys som ut-
redningen redovisar i kapitel 3. 

Regeringens tillåtlighetsprövning 

Enligt 17 kap. 1 § miljöbalken ska regeringen alltid pröva tillåtlig-
heten av nya anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas 
av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt 
anläggningar för att bryta ämnen som kan användas för framställning 
av kärnbränsle, nya allmänna farleder och nya verksamheter för geo-
logisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för 
forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid. 

Regeringen får enligt 17 kap. 3 § miljöbalken för ett visst fall för-
behålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas 
av kravet på obligatorisk prövning. Det gäller bl.a. om verksamheten 
i betraktande av de intressen som miljöbalken enligt 1 kap. 1 § ska 
främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. 

Vid miljöbalkens införande konstaterades56 att det bör finnas ett 
politiskt ansvar för stora eller på annat sätt viktiga verksamheter som 
har betydelse för samhällsplaneringen i stort och att regeringen därför 
borde pröva tillåtligheten av framför allt verksamheter som utgör 
viktiga samhällsintressen samtidigt som de riskerar att skada miljön 
och tar i anspråk värdefulla naturresurser. Det var enligt förarbe-
tena57 därför viktigt att regeringen behöll den tillåtlighetsprövningen 
som en tidig och betydelsefull länk i prövningskedjan för att där-
igenom kunna utöva en politisk styrning av vissa beslut. 

När antalet verksamheter som alltid ska prövas av regeringen mins-
kade 2005 framhölls i förarbetena58 att regeringen måste utgå från 
miljöbalkens hänsynsregler samt övriga tillståndsregler och att det 
inte finns någon särreglering som skiljer regeringens prövning från 
annan tillståndsprövning av verksamheter som prövas enligt balken. 
Den miljörättsliga lagstiftningen har också blivit mer omfattande 
och det ställs detaljerade krav på prövningsförfarandet och pröv-
ningsunderlagets utformning, vilket i stor utsträckning följer av EU-
rätten och internationella regler samt den rättspraxis som finns inom 
området, både nationellt och inom EU. Inom ramen för miljöbalkens 

 
56 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 436. 
57 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 442. 
58 Prop. 2004/05:129, En effektivare miljöprövning, s. 80. 



Förslag och bedömningar om att främja bidrag till klimatomställningen SOU 2022:21 

182 

bestämmelser om prövning av bl.a. miljöfarliga verksamheter och 
vattenverksamheter finns det dock enligt förarbetena59 ett inte obetyd-
ligt utrymme för politiska överväganden och det är därför fortfarande 
viktigt att regeringen har möjlighet att ingripa i prövningsförfarandet 
i fråga om vissa verksamheter. Gemensamt för de verksamheter som 
kan komma i fråga för regeringsprövning är att de generellt sett har 
en betydande miljöpåverkan samtidigt som konkurrerande eller mot-
stridiga intressen måste vägas samman för att nå den bästa lösningen.60 

Skälen61 till att antalet obligatoriskt prövningspliktiga verksamheter 
reducerades kraftigt var bl.a. att antalet verksamheter var onödigt om-
fattande. Genom att ta bort ett prövningsmoment blev den samman-
lagda handläggningstiden kortare och prövningen därför effektivare. 
Möjligheterna till tillåtlighetsprövning i de fall där en sådan prövning 
var motiverad säkerställdes i stället genom regeringens förbehållsrätt 
enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, skyldigheten för prövningsmyndig-
heten att överlämna ärendet till regeringen enligt 19 kap. 2 § eller 
21 kap. 7 § miljöbalken samt genom att 2 kap. 9 och 10 §§ eller 7 kap. 
29 § miljöbalken blir tillämpliga.62 

Utredningens ändringsförslag av miljöbalkens mål är tillräckligt 

Om regeringen vill pröva tillåtligheten av en verksamhet kan den 
alltså enligt 17 kap. 3 § miljöbalken förbehålla sig en sådan prövning 
om verksamheten i betraktande av de intressen som miljöbalken en-
ligt 1 kap. 1 § ska främja kan antas få betydande omfattning eller bli 
av ingripande slag. Som exempel på vad som kan avses med bety-
dande omfattning eller ingripande slag anges i förarbetena63 verk-
samheter som medför utsläpp av svavel och andra försurande ämnen 
inom särskilt föroreningskänsliga områden, anläggande av ranger-
bangårdar eller liknande i stadsmiljö, mineralutvinning eller täktverk-
samhet som orsakar betydande påverkan på omgivningen. Ytterligare 
exempel är vattenkraftverk som kan antas orsaka betydande eller 

 
59 Prop. 2004/05:129, s. 80. 
60 Se även prop. 1997/98:45, del 1, s. 437. 
61 Prop. 2004/05:129, s. 80. 
62 Ändringarna av 17 kap. miljöbalken i prop. 2011/12:118, Planeringssystem för transportinfra-
struktur, prop. 2011/12:125, Geologisk lagring av koldioxid och prop. 2017/18:212, Förbud mot 
utvinning av uran, avsåg avskaffandet av den obligatoriska tillåtlighetsprövningen för vägar 
och järnvägar, obligatorisk tillåtlighetsprövning av geologisk lagring av koldioxid och förbud 
mot utvinning av uran. 
63 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 219. 
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ingripande påverkan på miljön eller anläggande av vägar och järn-
vägar i särskilt känsliga eller värdefulla naturområden som t.ex. fjäll-
områden eller skärgårdar. 

En av ändringarna som utredningen föreslog i sitt delbetänkande 
är att det ska framgå av miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § att det är en 
förutsättning för en hållbar utveckling att människans påverkan på 
klimatet minimeras och att balken ska tillämpas så att klimatföränd-
ringar minimeras. Miljöbalkens mål utgör också ramen för tillämp-
ningen av 17 kap. 3 § 1 miljöbalken. 

Om utredningens föreslagna ändring av miljöbalkens mål genom-
förs tydliggörs att verksamheten ska betraktas mot målet att mini-
mera klimatförändringar. En konsekvens av den ändringen blir därför 
enligt utredningens uppfattning att bestämmelsen också förtydligar 
att regeringen kan förbehålla sig en prövning av en verksamhet som 
bidrar till klimatomställningen om övriga rekvisit är uppfyllda, dvs. 
att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av in-
gripande slag. Det saknas därför skäl att ändra bestämmelsen utöver 
ändringen av miljöbalkens mål. 

Tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning 

Om det ändå finns önskemål om att förtydliga regeringens tillåtlig-
hetsprövning kan två alternativ övervägas. 

Antingen kan en fjärde punkt läggas till i 17 kap. 1 § miljöbalken 
att regeringen alltid ska pröva nya verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen, eller så kan en fjärde punkt läggas till i 3 § samma 
kapitel med samma innehåll där en prövning endast ska göras om 
regeringen väljer att förbehålla sig en sådan prövning. I avsnitt 4.2.1 
finns resonemang kring vilka verksamheter som bidrar till klimat-
omställningen, vilket skulle kunna användas för båda alternativen. 
Utredningen bedömer dock att ett sådant tillägg skulle omfatta färre 
verksamheter än de som skulle kunna omfattas av en avvägningsregel 
för att vara praktiskt möjligt att hantera med Regeringskansliets 
resurser. Ju större gruppen är desto större är risken för att en utökad 
tillåtlighetsprövning av regeringen förlänger den totala handlägg-
ningstiden. 



Förslag och bedömningar om att främja bidrag till klimatomställningen SOU 2022:21 

184 

Utredningen förordar inte en regeringsprövning 

Det övergripande syftet med att kraftigt minska antalet verksam-
heter som alltid ska prövas av regeringen, var att effektivisera miljö-
prövningen, dvs. att göra prövningen snabbare och enklare utan att 
åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven.64 De skäl som angavs då 
gäller i ännu högre grad i dag. Miljölagstiftningen har blivit ännu mer 
omfattande och EU-rätten mer ingripande. Det finns fortfarande 
ingen särreglering som skiljer regeringens prövning från annan till-
ståndsprövning av verksamheter som prövas enligt balken. Prövnings-
myndigheterna har specialiserats och prövningsresurserna i Regerings-
kansliet har minskat. Flera stora regeringsprövningar enligt gällande 
lagstiftning har dessutom krävt mycket resurser de senaste åren.65 
De ärenden regeringen har förbehållit sig visar även att det har varit 
möjligt att ta till sig prövningen när behov uppstått. Utredningen har 
inte funnit något fall där regeringen velat förbehålla sig en prövning 
men känt sig förhindrad på grund av lagstiftning. 

Om det införs krav på att regeringen alltid ska, eller efter för-
behåll får, pröva verksamheter som är av stor vikt för klimatomställ-
ningen, kommer handläggningstiden för dessa ärenden att öka och 
kräva ytterligare resurser till Regeringskansliet. Utredningen bedömer 
att det lilla politiska utrymme som regeringen har att lägga större 
vikt vid verksamhetens bidrag till klimatomställningen inte är mycket 
större än det utrymme prövningsmyndigheterna har. Dessutom blir 
det tydligare att regeringen kan förbehålla sig en prövning om änd-
ringen av miljöbalkens mål genomförs. Utöver detta finns stora svårig-
heter att definiera vad som ska anses vara av stor vikt för klimatomställ-
ningen enligt den analys som utredningen redovisar i kapitel 3. 

Utredningen bedömer därför inte att en regeringsprövning av 
verksamheter som bidrar till klimatomställningen skulle öka möjlig-
heterna att uppnå Sveriges klimatmål. 

 
64 Prop. 2004/05:129, s. 1. 
65 Se t.ex. tillåtlighetsprövning gällande Preemraff Lysekil (M2020/00977-1) och tillåtlighets-
prövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slut-
förvaring av använt kärnbränsle (M2017/02796-5). 
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4.7 Andra sätt att främja bidrag till 
klimatomställningen 

Utredningens bedömning 
Utredningens delbetänkande 
Förslagen i utredningens delbetänkande ger en bred möjlighet att 
väga in en verksamhets bidrag till klimatomställningen vid tillämp-
ning av miljöbalken, både vid tillståndsprövning och tillsyn. Med 
förslagen kan hänsyn också tas till både olika typer av åtgärder 
för att minska utsläpp vid en verksamhet och till verksamheter 
och åtgärder som bidrar till klimatomställningen. 
 
Sektorslagstiftning 
De flesta verksamheter får tillstånd men prövningsprocesserna 
behöver gå snabbare för klimatomställningen. För verksamheter 
som prövas enligt speciallagstiftning finns det möjlighet att se 
över sådan lagstiftning för att förbättra möjligheterna att få till-
stånd men framför allt för att det ska ske snabbare än i dag. Utred-
ningen lägger en rad förslag om elnät i kapitel 6 som exemplifierar 
hur sektorslagstiftningen kan bidra till klimatomställningen. 

 
Miljöprövningsutredningen och andra initiativ 
Det pågår för närvarande ett flertal initiativ för att göra korta 
prövningsprocesserna och göra dem mer effektiva. Eftersom snab-
bare processer är viktigast för att fler verksamheter ska kunna 
ställa om och bidra till klimatomställningen bör det arbetet fort-
sätta både för prövningsprocessen enligt miljöbalken och enligt 
sektorslagstiftning. 

Skäl för utredningens bedömning 

Som framgår i avsnitt 4.2 är det främst på två sätt lagstiftningen kan 
ses över för att främja verksamheter och åtgärder som bidrar till 
klimatomställningen och därmed till att Sveriges klimatmål kan nås. 
Det ena är att fler får tillstånd och det andra att prövningsprocessen 
kortas vilket för de flesta verksamhetsutövare är viktigast. Tillsam-
mans med förslagen i detta kapitel beskriver utredningen här tre om-
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råden som särskilt kan bidra till att främja verksamheter och åtgärder 
som bidrar till klimatomställningen kopplat till prövning och tillsyn. 

Utredningens förslag i delbetänkandet 

Miljöbalken, och även speciallagar som t.ex. ellagen, tillåter redan att 
positiva effekter för klimatet av en verksamhet eller åtgärd vägs in i 
prövningen. Som utredningen beskriver i delbetänkandet66 är en del 
av förslagen främst förtydliganden av vad som egentligen redan går 
att göra enligt miljöbalken. I en del av prövnings- och tillsynsmyndig-
heternas bedömningar vägs troligen klimat in även om det sällan fram-
går i domar och beslut. Ett skäl till att det inte redovisas är sannolikt 
att det inte finns något krav på det i vare sig miljöbalken eller t.ex. 
ellagen. Det finns dock vissa exempel i praxis67 där positiva effekter 
för klimatet uttryckligen har vägts in. 

De förtydliganden som utredningen gör i delbetänkandet är dock 
nödvändiga eftersom miljöbalken i stor utsträckning inte har tillämpats 
på det sättet och både utsläpp av växthusgaser och bidrag till klimat-
omställningen har därför till största delen lämnats utanför pröv-
ningarna. 

Utredningen föreslår i sitt delbetänkande att förtydliga i 1 kap. 
1 § miljöbalken att klimat ingår i miljöbalkens mål och tillämpning. 
Det följs upp av förslag om ändringar av bl.a. hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken och genomgående krav på att klimataspekter ska redo-
visas och bedömas hela vägen från miljökonsekvensbeskrivningar till 
domar och beslut. Utredningen bedömer att förslagen skulle ge ett 
viktigt förtydligande av både krav och möjlighet att ta hänsyn till och 
redovisa hur och när klimataspekter vägs in i prövningen. Den avväg-
ningsregel som utredningen bedömer i avsnitt 4.2 skulle snarare åsido-
sätta tillämpningen av t.ex. hänsynsreglerna, platsvalsregeln, rimlig-
hetsavvägningen och stoppregeln i 2 kap. miljöbalken eftersom den 
anger att ett intresse ska ha företräde framför andra. 

Utredningens förslag i delbetänkandet ger tillsammans med en 
klimatanpassad platsvalsregel en bredare möjlighet att väga in klimat 
vid tillämpningen av miljöbalken än vad en avvägningsregel skulle ge. 
De kan tillämpas vid tillståndsprövning, utformning av villkor och 

 
66 SOU 2021:21. 
67 Se t.ex. MÖD 2005:66 där Miljööverdomstolen fann att det allmänna intresset att bygga ut 
vindkraft för att främja en hållbar utveckling talade för att bifalla bolagets ansökan. 
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vid tillsyn. Förslagen ger också en bredare möjlighet att väga in bidrag 
till klimatomställningen från inte bara en begränsad mängd verk-
samheter, som en avvägningsregel skulle behöva begränsas till för att 
vara tillämpbar, utan alla relevanta typer av verksamheter och åtgär-
der som prövas enligt miljöbalken. De föreslagna ändringarna omfat-
tar inte heller bara större direkta utsläpp utan kan även väga in andra 
typer av åtgärder som t.ex. ökad cirkularitet i materialhantering, val 
av råvara, energieffektivisering och minskade utsläpp från interna 
transporter. 

Utredningens förslag från delbetänkandet tydliggör inte bara att, 
utan också hur, klimat ska vägas in i prövningen enligt miljöbalken 
och redogöras för i allt från miljökonsekvensbeskrivningar till domar 
och beslut. På så sätt kan en tydlig praxis skapas för hur bidrag till 
klimatomställningen kan vägas in. 

Översyn av lagstiftning för olika sektorer 

Ett sätt att främja verksamhetstyper som är centrala för klimat-
omställningen är att se över lagstiftning som reglerar just den sektorn 
för att förbättra möjligheterna att få tillstånd och för att prövnings-
processen ska gå snabbare än i dag. Utredningen lägger ett antal 
förslag om elnät i kapitel 6 som exemplifierar hur sektorslagstiftning 
och miljöbalken kan ses över och utgöra ett mer riktat verktyg än 
t.ex. en generell avvägningsregel i miljöbalken. 

För elnät är den största utmaningen att koncessionsprocessen tar 
lång tid och utredningens förslag om t.ex. förbättrad planering, för-
tydligande av vad som ska ingå i prövningen, kriterier för teknikval 
och undantag från krav på dispens från biotopskydd och strand-
skydd kan bidra till att lösa de specifika utmaningarna för elnäten. 

Utredningens förslag om elnät samverkar med förslagen i detta 
kapitel om en klimatanpassad platsvalsregel och vägledningar för ökad 
samexistens med försvarets intressen. De senare kan underlätta för el-
näten men också för andra verksamhetstyper som prövas enligt miljö-
balken. Det gäller t.ex. vindkraften som skulle vara hjälpt av sådana 
vägledningar som tillsammans med den pågående översynen av det 
kommunala vetot kan göra avsevärd skillnad. 

Ett annat exempel är utvinning av metaller och mineral som ofta 
har mycket omfattande påverkan på omgivningen. Som utredningen 
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konstaterar i avsnitt 4.2 skulle en avvägningsregel inte göra tillräcklig 
skillnad för sektorn utan det behövs ett helhetsgrepp som inkluderar 
påverkan på lokalsamhället, acceptansfrågor m.m. tillsammans med 
klimataspekten, vilket Utredningen om en hållbar försörjning av inno-
vationskritiska metaller och mineral (N 2021:01) redan har ett särskilt 
uppdrag68 om. 

Miljöprövningsutredningen och andra initiativ 

Verksamheter och åtgärder som bidrar till klimatomställningen be-
höver komma till stånd så snabbt som möjligt om klimatmålen ska 
kunna nås. En snabbare och mer effektiv miljöprövning är central 
och det pågår många initiativ på området. Till exempel ska Miljö-
prövningsutredningen (M 2020:06) lämna förslag i maj 2022 utifrån 
uppdraget69 att genom ändringar i miljöprövningen underlätta för 
miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare 
och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljö-
skydd säkerställs. 

Ett annat exempel som utredningen bedömer kan göra avsevärd 
skillnad på elnätsområdet är förslagen70 från Kommittén för tekno-
logisk innovation och etik (N 2018:04) om att utveckla och samtidigt 
testa nya arbetssätt vid hantering av de tillstånd och ledningsrätter 
som behövs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Det 
har bl.a. resulterat i ett regeringsuppdrag71 till Energimarknadsinspek-
tionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna inom vilket fem nätutveck-
lingsprojekt valdes ut i januari 2022 och försök ska göras med bl.a. 
en mer parallell process. Energimarknadsinspektionen ska redovisa 
uppdraget senast den 1 maj 2023 och kan vid behov lämna författ-
ningsförslag. 

Av de inspel som har gjorts till utredningen framgår vikten av att 
alla parter bidrar för att tillstånd ska komma till stånd så snabbt som 
möjligt. Det finns mycket att vinna på väl genomarbetade ansökningar 
som kan undvika behov av kompletteringar, tydlig kommunikation 

 
68 Dir. 2021:16, Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska 
metaller och mineral. 
69 Dir. 2020:86, En modern och effektiv miljöprövning och dir. 2021:57, Tilläggsdirektiv till Miljö-
prövningsutredningen. 
70 Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) (2021). 
71 Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare tider för elnätsutbyggnad, 
Infrastrukturdepartementet, I2021/02334 och I2021/01110, 9 september 2021. 
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från myndigheter, en god och tidig dialog med alla berörda som 
också bidrar till att samråden fokuserar på rätt saker och minskar 
risken för överklaganden m.m. En förutsättning för det är tillräckliga 
resurser och kompetens hos både myndigheter och näringsliv. 

För vindkraftens del beslutade regeringen den 24 februari 2022 
om lagrådsremissen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft 
med förslag till regeländringar om kommunal tillstyrkan till vind-
kraft, se avsnitt 3.3.6. Utredningen bedömer att ändringsförslagen 
kan bidra till att göra tillståndsprövningen för vindkraft mer effektiv 
och förutsägbar. 
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5 Bakgrund – elnät 

5.1 Mål för energisektorn av särskild relevans 
för utredningen 

5.1.1 De energipolitiska målen 

Europeiska rådet slog 20071 fast att EU:s energipolitik vilar på tre 
pelare: konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet och försörjningstrygg-
het och beslutade 20142 om en ram för klimat- och energipolitiken 
med mål som har skärpts över tid. 

EU:s direktiv om förnybar energi3 och energieffektivisering4 har 
setts över flera gånger. Vid översynen 2018 fastställdes ett bindande 
mål för unionen om att minst 32 procent av den slutliga energi-
användningen 2030 ska utgöras av förnybar energi. Målet för energi-
effektivisering är sedan översynen att den primära och slutliga energi-
användningen inom EU ska minska med 32,5 procent före 2030. 

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagstiftnings-
paket om energi och klimat, Fit for 55, med förslag om hur lagstift-
ningen bör ses över för att nå EU:s mål om nettonollutsläpp till 2050 
och att sträva efter negativa utsläpp därefter. Som delmål ska EU:s 
inhemska nettoutsläpp av växthusgaser minska med minst 55 pro-
cent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer.5 

Minskade utsläpp från energisektorn är centralt för att klimatmålen 
ska kunna nås och kommissionen har för den pågående översynen 

 
1 Europeiska rådets slutsatser, 8–9 mars 2007. 
2 Europeiska rådets slutsatser, 23–24 oktober 2014. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främ-
jande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet). 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-
effektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av 
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet). 
5 Artikel 2 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 30 juni 
2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag). 
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föreslagit att skärpa målet om förnybar energi till minst 40 procent 
av den slutliga energianvändningen 2030. För energieffektivisering 
har kommissionen föreslagit en skärpning av minskningsmålen för 
primär och slutlig energianvändning till 39 procent respektive 36 pro-
cent fram till 2030, mätt i förhållande till de uppdaterade grund-
scenarioprognoser som gjordes 2020. 

I juni 2016 slöt Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet 
de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en ramöverenskom-
melse6 om Sveriges långsiktiga klimatpolitik. Grundat på överens-
kommelsen lade regeringen i april 2018 fram en proposition7 med 
följande tre mål som bifölls8 av riksdagen: 

• Samma tre grundpelare som för energisamarbetet i EU – försörj-
ningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet – fast-
ställs som övergripande mål för energipolitiken. 

• År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. Det 
är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och inne-
bär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

• Sverige ska 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jäm-
fört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till 
bruttonationalprodukten (BNP). 

Regeringen konstaterade också i propositionen att klimatpolitiken 
och energipolitiken är tätt sammankopplade och att de klimatpolitiska 
målen även är en utgångspunkt för utvecklingen av energisystemet. 
Ett av energiöverenskommelsens mål var också målet om nettonoll-
utsläpp av växthusgaser till 2045. 

År 2019 lämnade Moderaterna och Kristdemokraterna energi-
överenskommelsen när de tillsammans med Liberalerna framförde 
bl.a. att det övergripande målet ska vara att uppnå ett fossilfritt el-
system till 2040 i stället för ett förnybart sådant, vilket öppnar för 
fortsatt användning av kärnkraft.9 De av riksdagen antagna energi-
målen har dock inte ändrats. 

 
6 Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-
partiet och Kristdemokraterna, 10 juni 2016. 
7 Prop. 2017/18:228, Energipolitikens inriktning. 
8 Näringsutskottets betänkande (2017). 
9 Busch Thor, Ebba m.fl. (2019). 
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5.1.2 Mål inom miljömålssystemet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken, det s.k. generationsmålet, 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Miljömålssystemet består av ett generations-
mål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.10 En fungerande 
elförsörjning påverkar i olika grad förutsättningarna att nå flera av 
Sveriges miljökvalitetsmål. Elektrifieringen är av särskilt stor bety-
delse för möjligheterna att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Det 
målet beskrivs i utredningens delbetänkande11. Elektrifieringen och 
anpassningen av elnätet behöver samtidigt genomföras med hänsyn 
till flera miljökvalitetsmål, t.ex. målen Säker strålmiljö, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt och 
djurliv. 

5.2 Sveriges energiförsörjning och elektrifieringen 

5.2.1 Energianvändningen i Sverige 

Sedan mitten av 1980-talet har mängden tillförd energi i det svenska 
energisystemet legat på ungefär 550 till 600 terawattimmar (TWh) 
per år.12 Den totala elproduktionen 2021 var 166 TWh.13 Den tillförda 
energin är högre än den slutliga användningen per energibärare. Det 
beror på att viss mängd energi går åt till förluster och användning för 
andra ändamål än energi, t.ex. när petroleumprodukter och naturgas 
används som råvara i kemisk industri m.m. 

År 2021 var den totala användningen för alla energibärare 369 TWh 
medan förluster och användning för andra ändamål än energi upp-
gick till 172 TWh.14 Av den slutliga energianvändningen utgjordes 
en dryg tredjedel, 140 TWh15, av elanvändning inom landet. Andra 
energibärare som används i större omfattning är biobränslen, olje-

 
10 www.sverigesmiljomal.se. 
11 SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, s. 80 f. 
12 Energimyndigheten (2021a), s. 4. 
13 www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/fortsatt-hog-elproduktion-och-elexport-
under-2021. 
14 www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2022-
30-14.xlsx. 
15 www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/fortsatt-hog-elproduktion-och-elexport-
under-2021. 
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produkter och värme.16 Sedan 1980-talet har tillförseln av biobränslen 
tredubblats och mängden tillförd energi från råolja och oljeprodukter 
minskat med mer än 50 procent.17 

5.2.2 Elektrifieringen leder till ökat el- och effektbehov 

Ur ett klimatpolitiskt perspektiv är syftet med elektrifieringen att 
med utsläppsfri el ersätta fossil bränsleanvändning.18 Som framgår av 
utredningens delbetänkande19 råder närmast konsensus om att elek-
trifieringen har en stor roll att spela i den svenska klimatomställningen. 

För att tillgodose användarnas behov av el krävs att tillräckligt 
mycket el produceras eller importeras samt överförs till elanvändarna. 
Med elbehov menas normalt den mängd el som elanvändarna önskar 
över en viss tidsperiod, ofta ett år. Effektbehov däremot beskriver hur 
mycket el som elanvändarna önskar vid ett givet tillfälle. För att till-
godose effektbehovet krävs att det i ett givet ögonblick kan produ-
ceras eller importeras och föras över tillräckligt mycket el. 

Scenariostudier över den framtida årliga elanvändningen 

Trots befolkningsökning har elanvändningen minskat svagt sedan 
1990. År 2001 var elanvändningen som högst med 150 TWh. År 2021 
var elanvändningen 140 TWh inklusive överföringsförluster. Bostads- 
och servicesektorn använder mest el, 75 TWh under 2021, därefter 
kommer industrisektorn med 48 TWh under 2021.20 Det framstår 
som allmänt vedertaget att elbehovet kan förväntas öka i takt med 
att energisystemet ställs om för att nå klimatneutralitet. Uppgifterna 
går dock isär om hur mycket elanvändningen förväntas öka. En kraf-
tig ökning i elanvändningen skulle innebära ett trendbrott jämfört 
med utvecklingen under de senaste decennierna. Det mesta pekar dock 
på att ett sådant trendbrott är nära förestående.21 Både Energimyn-
digheten och Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har i 

 
16 www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2022-
30-14.xlsx. 
17 Energimyndigheten (2021a), s. 5. 
18 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 7 f. 
19 SOU 2021:21, s. 328. 
20 www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/fortsatt-hog-elproduktion-och-elexport-
under-2021. 
21 Johnsson, Filip m.fl. (2022b). 
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korttidsprognoser22 uppskattat att elanvändningen kommer att öka 
de närmaste åren. Som skäl för denna utveckling anges bl.a. elektri-
fiering av transportsektorn och ökning av den elintensiva industrin. 

Ett antal olika scenariostudier för utvecklingen på längre sikt har 
genomförts. I Energimyndighetens återkommande scenarioanalys 
över den långsiktiga utvecklingen var 2018-års analys23 den första 
som tog höjd för en mer omfattande elektrifiering inom industri och 
transport. Energimyndigheten gjorde i den rapporten bedömningen 
att ett scenario med högre elektrifiering skulle kunna leda till en 
elanvändning om ungefär 200 TWh 2050. Två år senare bedömde 
Energimyndigheten i 2020-års analys24 att elanvändningen kan uppgå 
till 234 TWh 2050 vid ett elektrifieringsscenario. Svenska Kraftnäts 
långsiktiga marknadsanalys25 från 2021 redogör för fyra olika scena-
rier där utfallsrummet för elanvändningen efter 2040 är mycket stort. 
Den totala elanvändningen 2045 skiljer sig i Svenska kraftnäts scena-
rier från 174 TWh som lägst till 286 TWh som högst. Skillnaderna 
beror främst på utvecklingen inom industrin där det mest elektrifie-
rade scenariot innebär ett antagande om en omfattande elektrifiering 
inom den svenska industrin även för exportändamål. Ett flertal andra 
studier26 talar för att elanvändningen kommer att öka på lägre sikt. 

Scenariostudier över framtida effektbehov 

En annan viktig aspekt av elanvändarnas behov är att el efterfrågas 
av marknaden i olika omfattning vid varje tidpunkt. Efterfrågan på 
effekt måste mötas med en lika momentan tillförsel av el, vilket vid 
sidan om det årliga elbehovet påverkar dimensioneringen av elsyste-
met. Förväntningarna är stora på att efterfrågeflexibilitet och energi-
lager i framtiden kan bidra för att möta den framtida effektbalansen 
och på så sätt minska behovet av momentan elproduktion och el-
överföring. Vid en väsentlig ökning i elanvändning till följd av elek-
trifiering ökar även effektbehovet. De senaste åren pendlar det maxi-

 
22 Energimyndigheten (2022), s. 7 och Svenska kraftnät (2022), s. 24 f. 
23 Energimyndigheten (2019). 
24 Energimyndigheten (2021e), s. 17, se även Energimyndigheten (2021b). 
25 Svenska kraftnät (2021a), s. 34. 
26 Bruce, Johan m.fl. (2019), Gode, Jenny m.fl. (2021), Quist, Staffan (2020), Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA) (2019) och WSP (2021). 
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mala eleffektbehovet runt 25 gigawatt (GW), beroende på framför allt 
vintertemperaturen.27 

Svenska Kraftnät uppskattade det maximala effektbehovet 2045 
till 29 GW i scenariot med lägst grad av elektrifiering respektive 
47 GW i scenariot med högst grad av elektrifiering.28 Värdena inklu-
derar flexibilitet på efterfrågesidan. I en analys29 av högelscenarier som 
togs fram av Profu 2021 gjordes uppskattningar av det maximala 
effektbehovet under 2045. Effektbehovet förväntas inte öka i samma 
takt som elbehovet. Det beror på att huvuddelen av den tillkom-
mande elanvändningen i analysen är av industriell art med ett relativt 
jämnt effektbehov under året. Dessutom förväntas elfordon laddas 
smart i analysen så att denna laddning inte bidrar till den nationella 
effekttoppen och efterfrågan på el för uppvärmning minska genom 
fortsatt övergång från direktel och vattenburen elvärme till effektiva 
värmepumpar och icke-elbaserade uppvärmningsalternativ som exem-
pelvis fjärrvärme. Vid de högelscenarier som analyserades uppskattade 
Profu det maximala effektbehovet till drygt 37 GW respektive drygt 
47 GW. Efterfrågeflexibilitet inom industrin, t.ex. genom elektro-
lysörer i kombination med vätgaslager, kan medföra en reducering 
av det maximala effektbehovet med flera gigawatt. 

5.2.3 Elektrifieringsstrategin lägger grunden för att kunna 
genomföra elektrifieringen 

I februari 2022 beslutade regeringen om en nationell strategi30 för 
elektrifiering (Elektrifieringsstrategin) vars syfte är att lägga grun-
den för att kunna realisera en omfattande elektrifiering som bidrar 
till att klimatmålen nås. I strategin anger regeringen att elektrifier-
ingen är avgörande för att nå klimatmålen.31 Regeringen noterar att 
det innebär stora osäkerheter att uppskatta framtida elanvändning i 
ett så långt tidsperspektiv som till 2045 men att elektrifieringen, oav-
sett nivå, innebär ett nytt läge för elsystemet.32 Samtidigt förväntas 
elsystemet tillgodose el- och effektbehov och det framhålls att elek-

 
27 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 7 f. 
28 Svenska kraftnät (2021a), s. 74. 
29 Gode, Jenny m.fl. (2021). 
30 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssamman-
träde, dnr I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022, s. 52. 
31 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 10. 
32 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 14 f. 
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trifieringen inte ska bromsas av tillgången på el och effekt.33 Det fram-
hålls även att elektrifiering och framtida elförsörjning är av mycket 
stor vikt för samhällsutvecklingen i hela landet.34 

Genom tolv punkter pekar regeringen ut inriktningen för den 
framtida utvecklingen och anger en ram för genomförande av de åt-
gärder som behövs för elektrifieringen, se figur 5.1. I Elektrifierings-
strategin definieras 67 åtgärder som ska genomföras under treårs-
perioden 2022–2024.35 

Figur 5.1 Elektrifieringsstrategins tolv punkter 

 
Källa: Elektrifieringsstrategin. 

5.3 Elsystemet och elmarknaden behöver utvecklas 

Elektrifieringen innebär utmaningar för hela elsystemet. De inve-
steringar som behövs för att elsystemet ska kunna tillgodose fram-
tida el- och effektbehov kommer att genomföras av många aktörer 
på den avreglerade elmarknaden och av nätföretag inom ramen för 
elnätsmonopol. Förutsättningarna påverkas samtidigt av den inter-
nationella utvecklingen.36 

Elsystemet innefattar fysiska anläggningar för produktion och an-
vändning av el samt elnätet med dess ledningar och övriga anlägg-
ningar. Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer: transmissionsnät 
220 kilovolt (kV) eller mer, regionnät 30–130 kV, och lokalnät van-
ligen 10–20 kV.37 Transmissionsnätet för över elen längre sträckor i 
framför allt nord-sydlig riktning medan region- och lokalnät distri-

 
33 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 19. 
34 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 12. 
35 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 4. 
36 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 2. 
37 SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 59 f. 
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buerar elen till industrier och samhällen.38 Elnätet ägs och drivs av 
nätföretag. Transmissionsnätet ägs av staten och förvaltas och drivs 
av Svenska kraftnät. Regeringen föreslår39 ett antal ändringar i ellagen 
som ska träda i kraft den 1 juli 2022 och som syftar till att genomföra 
elmarknadsdirektivet. Genom ändringarna introduceras begreppet 
distributionsnätsföretag i ellagen, definierat som ett nätföretag som 
innehar ett lokal- eller regionnät. 

Elmarknaden utgörs av elproducenter, elnätsföretag, elanvändare, 
elhandelsföretag, elbörsen och systemansvarig myndighet, dvs. de 
aktörer som verkar på marknaden samt relationerna mellan dem.40 
Produktion, användning och överföring av el måste samverka och 
elmarknaden vara funktionell för en säker elförsörjning.41 

5.3.1 Några av elsystemets viktigaste egenskaper 

Elsystemet måste ha tillräcklighet, såväl avseende mängden produce-
rad el som elnätets kapacitet. Dessutom måste de anläggningar som 
ingår i elsystemet samverka på ett driftsäkert sätt. Här beskrivs för-
enklat några av elsystemets grundläggande egenskaper och dess drift 
på nationell nivå. 

Elsystemets tillräcklighet 

Tillräcklighet avser frågan om elsystemets produktions- och nät-
kapacitet är tillräcklig för att tillgodose användarnas behov av el och 
effekt. För att elsystemet ska vara tillräckligt behöver summan av 
inhemsk elproduktion och elimport motsvara elanvändningen och 
elnätet ha den kapacitet som krävs för att föra över elen dit den ska 
användas. Kan elnätet inte föra över den el som efterfrågas uppstår 
kapacitetsbrist.42 

Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft 
och kärnkraft. Vindkraft och solkraft ökar men utgör fortfarande en 
mindre del av den totala tillförda energin.43 Sveriges årliga elproduk-

 
38 Energimyndigheten (2021a), s. 11. SOU 2019:30, s. 61. 
39 Prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. 
40 Svenska kraftnät m.fl. (2021), s. 12. 
41 Svenska kraftnät (2021b), s. 24. 
42 Jämför Svenska kraftnät (2021c), s. 75. 
43 Energimyndigheten (2021a), s. 4 f. och Energimyndigheten (2020a), s. 6 f. 
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tion har enligt Energimyndighetens statistikdatabas44 överstigit el-
användningen sedan 2011. 

I vissa situationer kan det uppstå en effektbrist i Sverige eller i 
något av Sveriges fyra elområden45. Då kan elproduktion och import-
möjligheter inte tillgodose elanvändarnas önskemål om effekt. Detta 
kan vara fallet vid riktigt kalla vinterdagar. För att hantera sådana 
situationer har Svenska kraftnät haft krav på sig att upphandla en 
effektreserv. Effektreserven, och dess högsta storlek, regleras i lagen 
(2003:436) om effektreserv och i förordningen (2016:423) om effekt-
reserv. Historiskt har effektreserven bestått i avtal om ökad produk-
tionskapacitet eller minskad elanvändning.46 Effektreserven har hit-
tills inte använts i någon större omfattning.47 Sedan 2020 regleras denna 
typ av reserver i EU:s elmarknadsförordning.48 Energimarknads-
inspektionen har föreslagit49 ändringar i lagen om effektreserv och den 
svenska effektreserven förväntas genomgå stora förändringar de kom-
mande åren.50 

Effektbrist kan även uppstå regionalt eller lokalt. Det betyder att 
det visserligen finns tillräcklig effekt i systemet men att elnätet inte 
klarar att föra över tillräckligt stor mängd effekt till en viss region 
eller plats. Sådana situationer beror främst på kraftiga förändringar i 
förbrukning i området eller att lokal produktion lagts ned.51 

Elsystemets driftsäkerhet 

Driftsäkerhet handlar om elsystemets stabilitet och förmåga att hantera 
störningar. Elsystemets stabilitet förutsätter bl.a. balans mellan pro-
duktion och förbrukning, en stabil frekvens samt stabila spännings-
nivåer. Det är fysikaliska regler som styr hur systemet reagerar på en 
viss händelse. Hur händelsen hanteras påverkar förmågan att upp-
rätthålla säkerhet och leverans av el. Det kan finnas olika sätt att 
hantera stabilitet och skapa störningstålighet i elsystemet. 

 
44 www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken. 
45 Luleå SE 1, Sundsvall SE 2, Stockholm SE 3 och Malmö SE 4. 
46 Svenska kraftnät (2021b), s. 98 f. 
47 Prop. 2015/16:117, s. 8. 
48 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el (elmarknadsförordningen). 
49 Energimarknadsinspektionen (2020c), s. 508 f. 
50 Svenska kraftnät (2021b), s. 98 f. 
51 Svenska kraftnät (2019d), s. 13. 
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Balansering och frekvensreglering 

En av de mest grundläggande fysikaliska reglerna för elsystemet är 
den om balans. Den betyder att elanvändningen i varje ögonblick 
måste mötas av exakt lika stor elproduktion. Även det motsatta gäller, 
dvs. producerad el kan inte matas in i nätet om inte den elen används 
i exakt samma ögonblick.52 Denna balans är nödvändig för att el-
systemet ska fungera och för att elnätet ska kunna föra över el. 

Genom planering sker en grundläggande balansering av tillgång 
och efterfrågan innan drifttimmen. Det sker på elmarknaden via el-
leverantörer, dvs. den som yrkesmässigt levererar el, och inte av nät-
företagen. Balansen måste dock även säkerställas av elsystemet i vad 
som i dagligt tal kan kallas ögonblicket och i drifttimmen. 

Systemets förmåga att upprätthålla balans mellan elproduktion 
och elförbrukning kallas frekvensstabilitet.53 För att skapa balans i 
ögonblicket måste produktion eller förbrukning justeras automa-
tiskt. Frekvensstabilitet i drifttimmen upprätthålls även med hjälp av 
manuella åtgärder. Svenska kraftnät är i egenskap av systemansvarig 
myndighet ansvarigt för balanseringen i driftskedet och upphandlar 
tjänster för detta. I dagens elsystem står vattenkraften till största delen 
för frekvensregleringen.54 Om frekvensregleringen inte räcker till finns 
en s.k. störningsreserv som kan aktivera produktion inom 15 minuter.55 

Skulle stödtjänster och reserver inte räcka till sker automatisk och 
manuell frånkoppling av elanvändning för att återställa balansen.56 
Det är Svenska kraftnät som enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857) be-
ordrar frånkoppling. Frånkoppling ska, i den utsträckning system-
ansvaret medger det, genomföras så att samhällsviktiga elanvändare 
prioriteras. Energimyndigheten har i uppdrag att utveckla en planer-
ingsmetod för styrning av el till prioriterade användare vid effekt-
brist. Detta kallas styrel.57 Planeringsmetoden innebär att statliga 
myndigheter identifierar och prioriterar samhällsviktiga verksamheter 
och elanvändare medan länsstyrelsen leder och samordnar arbetet i 
länet. Kommunerna och nätföretagen har viktiga roller i planeringen 

 
52 North European Power Perspectives (2016), s. 4. 
53 Svenska kraftnät (2019a), s. 21. 
54 Svenska kraftnät (2021b), s. 42 f. 
55 Svenska kraftnät (2021b), s. 49 f. och 56 f. 
56 Svenska kraftnät (2019d), s. 16 f.  
57 Förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 
Prop. 2010/11:56, Prioritering av samhällsviktiga elanvändare, s. 16. 
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bl.a. genom att identifiera och prioritera berörda elanvändare respek-
tive elledningar.58 

Spänningsstabilitet 

Elektriska anläggningar är skapade för ett visst spänningsintervall. 
Om spänningen inte hålls inom detta intervall kan det leda till skador 
på anläggningar eller personer och risk för maskinhaverier. För el-
nätets del är spänningen bl.a. viktig för att överföringen av el ska vara 
säker och tillförlitlig. Även spänningsregleringen måste ske i olika tids-
skalor. På den riktigt korta tidsskalan, i ögonblicket, krävs en tröghet 
mot spänningsändringar. Tröghet kan sägas bidra med en momentan 
reglering vid obalans så att frekvensen inte sjunker till problematiska 
nivåer innan den automatiska frekvensregleringen har aktiverats, vilket 
sker inom några sekunder. I övrigt bidrar integrerade nätkomponenter 
och produktionsanläggningar med funktioner för spänningsstabilitet.59 

Förmåga att hantera oförutsedda händelser 

Elnätets förutsättningar och dimensioneringskriterier skiljer sig åt 
beroende på om de avser transmissionsnät, regionnät eller lokalnät. 
Transmissionsnätets förmåga att hantera oförutsedda händelser ut-
går från det s.k. N-1 kriteriet vilket kan beskrivas som att elsystemet 
ska ha samma funktionalitet även om en godtycklig komponent 
kopplas från, dvs. systemet ska klara ett fel utan att störningar i el-
leveranserna uppstår. Som exempel kan nämnas situationen att fel 
uppstår på en elledning så att den kopplas bort. För att upprätthålla 
säkerheten i systemet och för omgivningen sker sådan bortkoppling 
automatiskt vid vissa typer av fel. Elen som ledningen förde över kom-
mer då att flöda genom övriga elnätet som måste klara den ökade 
lasten för att störningar inte ska uppstå. Målen60 för driftsäkerhet i 
transmissionsnätet innebär vidare att åtgärder ska vidtas så att syste-
met kan klara ett nytt fel efter 15 minuter. Felet är i regel inte åt-
gärdat inom den tiden men genom korrigerande åtgärder i kontroll-
rummet kan systemet ändå klara ytterligare ett fel. 

 
58 Prop. 2010/11:56, s. 18. Energimyndigheten (2018a). 
59 Svenska kraftnät (2021b), s. 74 f. 
60 Regeringsbeslut, att godkänna mål för driftsäkerhet på stamnätet, dnr N2009/6944/E, 24 sep-
tember 2009. 
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N-1 dimensioneringen innebär redundans vid ett fel. Det betyder 
att även om det blir avbrott på en ledning eller en komponent i en 
station går sönder kan en annan ledning eller komponent ta över och 
upprätthålla funktionen. Inträffar däremot två fel i elsystemet kan 
det påverka systemets förmåga att upprätthålla elleveranser. Eftersom 
elsystemet är ett integrerat system kan störningar få konsekvenser 
för hela eller stora delar av elnätet. Den senaste storstörningen 2003 
orsakades av att två fel inträffade inom 15 minuter, ett i Oskars-
hamnsverket och ett i transmissionsnätet vid Varberg. Konsekvensen 
blev strömavbrott upp till åtta timmar i området söder om en linje 
från Norrköping till Varberg i Sverige och Själland i Danmark.61 

5.3.2 Elmarknaden 

Avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet innebar bl.a. att 
elanvändare kan välja elleverantör.62 En elleverantör är enligt 8 kap. 
4 § ellagen ansvarig för att leverera lika mycket el som dess kunder 
använder. För detta ska det finnas en balansansvarig som planerar 
produktion och förbrukning för varje timme samt köper och säljer 
el för att uppnå balans. Elen kan ha producerats av elleverantören 
själv eller någon annan. 

Priset på el bestäms av utbud och efterfrågan och dess bakom-
liggande faktorer men påverkas också av exempelvis konkurrenssitua-
tionen på marknaden samt politiska beslut såsom skatter, avgifter, 
elcertifikatssystem och utsläppshandelssystem. Sverige är indelat i 
fyra elområden och priser för respektive elområde bestäms ett dygn 
i förväg för varje timme det kommande dygnet på en s.k. dagenföre-
marknad. Dessa priser kan sedan justeras under dygnet på en s.k. 
intradagsmarknad.63 Tidsramar m.m. för dagenföre- och intradags-
marknaden regleras i en EU-förordning.64 

Elmarknadsförordningen reglerar EU:s inre elmarknad. Den anger 
även de villkor som EU-länderna måste uppfylla för inrättandet av 
kapacitetsmekanismer och principerna för deras skapande. Elmark-

 
61 Svenska kraftnät (2003). 
62 Prop. 1991/92:133, om en elmarknad med konkurrens. 
63 www.ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden. 
64 Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av rikt-
linjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. 
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nadsdirektivet65 anger ytterligare regler för produktion, överföring, 
distribution, leverans och lagring av el, tillsammans med aspekter 
avseende konsumentskydd. I Elektrifieringsstrategin66 åtgärd 56 an-
ger regeringen att genomförandet av EU-lagstiftningen förväntas bidra 
till elektrifieringen genom en mer effektiv elmarknad. 

På elmarknaden ingås flera olika avtal mellan olika parter. Vissa 
av dessa avser el, medan andra avser nyttjandet av nätföretagens nät 
för elöverföring. Nätföretagen har nätavtal med såväl elproducenter 
som elanvändare. För att en elanvändare ska få en elleverans krävs det 
avtal både rörande el och elöverföring. För det senare betalar elanvänd-
aren en elnätsavgift samt en engångsavgift vid anslutning till elnätet.67 

En nätkoncession innebär ett legalt monopol på aktuell elöver-
föring och ellagen har därför bestämmelser till skydd för kunder, 
men som också innebär ett skydd för investeringarna i elnätet. Nät-
tarifferna för både överföring och anslutning ska vara objektiva och 
icke-diskriminerande och rymmas inom den intäktsram som bestäms 
enligt 5 kap. ellagen.68 

Arbete med att ta fram föreskrifter rörande utformningen av nät-
tariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande pågår hos Energi-
marknadsinspektionen. I det arbetet har man pekat på svårigheterna 
med att ge kunderna incitament till att använda elnätet på effektivaste 
möjliga sätt utan att för stora fördelningseffekter uppstår. Energi-
marknadsinspektionen konstaterar att det är nödvändigt med en 
tariffstruktur med flera olika komponenter för att hantera de mål-
konflikter som annars kan uppstå.69 Åtgärd 22 i Elektrifieringsstra-
tegin70 nämner även en uppföljning av detta arbete och av Svenska 
kraftnäts arbete med nättariffer. 

5.3.3 Ansvar och roller i elsystemet 

För att elsystemet som helhet ska kunna tillgodose elförsörjningens 
och elektrifieringens behov behöver alla aktörer i elsystemet vidta 
åtgärder inom sitt ansvarsområde och samverka med varandra. 

 
65 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknads-
direktivet). 
66 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 87 f. 
67 www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/distribution/fragor--svar. 
68 SOU 2019:30, s. 63–64. 
69 Energimarknadsinspektionen (2021a), s. 6–7. 
70 Elektrifieringsstrategin (2022). 
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Nätföretagen har ett tydligt ansvar att bygga ut elnätet vid kapa-
citetsbrist.71 Nätföretagen ansvarar enligt 3 kap. ellagen för sitt elnät 
och att ansluta produktion och förbrukning till elnätet. De ska enligt 
3 kap. 1 § ellagen bygga ut och underhålla sitt elnät så att det mot-
svarar lagens krav på säkerhet och överföring av el. Svenska kraftnät 
ansvarar för transmissionsnätet och har enligt 8 kap. 1 § ellagen ett 
övergripande systemansvar vilket innebär ett ansvar för att elsyste-
mets alla delar samverkar på ett driftsäkert sätt. Svenska kraftnät upp-
handlar eller utför åtgärder i det egna nätet för att åstadkomma en 
driftsäker samverkan.72 

En av grunderna i den avreglerade marknaden, som framgår av 
3 kap. 1 a § ellagen, är att en juridisk person inte får bedriva både nät-
verksamhet och elproduktion. El får alltså inte produceras av nätföre-
tag utan endast av elproducenter. Elproducenter har ett ansvar för att 
den egna anläggningen uppfyller kraven på driftsäkerhet. Detsamma 
gäller elanvändare. Elproducenter kan också bidra till driftsäkerhet i 
elsystemet genom t.ex. frekvensreglering, spänningsreglering eller 
genom att skapa tröghet mot spänningsförändringar. Även elanvän-
dare kan bidra med systemtjänster t.ex. genom flexibilitet i använd-
ning.73 De ändringar som regeringen föreslår74 i ellagen i syfte att 
genomföra elmarknadsdirektivet rör bl.a. stödtjänster, flexibilitet och 
vilka verksamheter ett nätföretag inte får bedriva. 

Elleverantörer säljer el till elanvändare. De ansvarar planerings-
mässigt och ekonomiskt för balans mellan produktion och förbruk-
ning. 

Om elbrist skulle uppstå är det främst elmarknadens uppgift att 
hantera denna. Om elmarknadens resurser inte skulle räcka till anses 
ett synnerligen extremt läge föreligga. Då måste beslut om förbruk-
ningsdämpande åtgärder beslutas av regeringen. Även när det gäller 
effektbrist har elmarknadens aktörer ett ansvar för att motverka att 
effektbrist uppstår. Systemansvaret innebär alltså inte ett långsiktigt 
ansvar för att det vid varje givet tillfälle finns produktionsresurser som 
motsvarar den samlade elförbrukningen i landet.75 Genom störnings-
reserven och effektreserven har Svenska kraftnät ett avgränsat ansvar 
att motverka och hantera en effektbrist. Som framgår i avsnitt 5.3.1 

 
71 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 28 f. 
72 Svenska kraftnät (2021b), s. 74 f. 
73 Svenska kraftnät (2021b), s. 45 och 77. 
74 Prop. 2021/22:153. 
75 Prop. 2002/03:85, Vissa elmarknadsfrågor, s. 21. 
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kommer effektreserven att genomgå en förändring de kommande 
åren.76 

Energimarknadsinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen 
och tillståndsprövningen enligt ellagen och ska bl.a. verka för energi-
effektivitet och effektiv konkurrens samt främja efterfrågeflexibilitet 
på elmarknaden. Sedan 2018 får Energimarknadsinspektionen även 
meddela föreskrifter bl.a. för elektriska anläggningar i syfte att säker-
ställa driftsäkerheten i det nationella elsystemet. Gäller föreskrifterna 
utrustning för automatisk förbrukningsfrånkoppling är det dock 
Svenska kraftnät som meddelar föreskrifter.77 

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är förvaltningsmyn-
dighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället 
och ska bl.a. bidra i arbetet med omställningen av elsystemet som även 
kan möjliggöra för nya användningsområden av el. 

I Elektrifieringsstrategins åtgärder 8 och 9 aviseras en kommande 
översyn av myndigheternas ansvar och uppgifter inom energiområdet 
samt inrättandet av ett Elektrifieringsråd.78 

5.3.4 Omställningen innebär utmaningar för elsystemet 

Omställningen förutsätter anpassningsförmåga 

Det går inte med säkerhet att säga hur elproduktion, elanvändning, 
elmarknaden och elsystemet kommer att se ut 2045. Utvecklingen 
kommer att drivas av energimarknaderna och efterfrågan från energi-
användare. En stor mängd faktorer kan påverka vilka vägar som ut-
vecklingen tar, t.ex. regelverk, andra styrmedel, politiska ambitioner 
och omvärldshändelser.79 Det sker också en omfattande teknikutveck-
ling som kan påverka hur de energipolitiska målen och klimatmålen 
bör nås.80 Målen innebär dock omställningar som påverkar elsystemet 
på ett grundläggande sätt såväl avseende tillräcklighet som driftsäker-
het. I vilken utsträckning målen kan nås påverkas bl.a. av elsystemets 
förmåga att tillräckligt snabbt anpassa sig till förändringarna som 
omställningen innebär. Här utvecklas några trender i dessa föränd-
ringar. 

 
76 Prop. 2009/10:113, Effektreserven i framtiden, s. 16. Prop. 2015/16:117, s. 17. 
77 8 kap. 3 c-d §§ ellagen och 16 b–d §§ förordning (1994:1806) om systemansvaret för el. 
78 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 31–32. 
79 Energimyndigheten (2018b), s. 10. 
80 Energimyndigheten (2018b), s. 23. 
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Elnätets utveckling är till viss del en följd av hur andra delar av 
elsystemet utvecklas, exempelvis genom att ökad efterfrågan utgör 
ett skäl för att nätföretagen ska bygga ut elnät. Samtidigt kan elnätets 
kapacitet, och förväntade kapacitet, påverka utvecklingen av andra 
delar av elsystemet, t.ex. möjligheter att elektrifiera industri eller 
ansluta förnybar elproduktion. 

Förändrad elanvändning och elproduktion kräver nya lösningar, 
ökad kapacitet och flexibilitet 

Förändringar i elanvändningen 

Elektrifieringen påverkar förbrukningsmönster t.ex. genom lokalt 
kraftigt ökade el- och effektbehov. När det gäller industrin har dess 
elanvändning i Sverige legat nära 50 TWh/år sedan 1990-talet. För-
ändringar i elbehovet har historiskt främst styrts av konjunkturen 
men klimatomställningsprojekt får nu och i framtiden stor påverkan 
på industrisektorns elanvändning.81 

Som exempel kan nämnas att elektrifiering av SSAB:s och LKAB:s 
järnsvamps- och stålproduktion, inklusive projektet HYBRIT82, för-
väntas kräva 51–81 TWh/år vid full drift, Northvolts batterifabrik i 
Skellefteå beräknas behöva 2–3 TWh/år, Cementas planer på elektri-
fiering av cementproduktionen uppskattas kräva 5 TWh/år, projekt 
för att producera e-metanol och elektroflygbränsle 5,5 TWh och Green 
Wolverines planer på Förnybar konstgödselproduktion 5 TWh.83 

För att producera vissa förnybara drivmedel krävs vätgas som pro-
duceras med hjälp av el, vilket är en energikrävande process. I initia-
tivet Fossilfritt Sveriges (M 2016:05) vätgasstrategi84 anges att Preem 
kan behöva 5 TWh vätgas 2030, men beroende på råvara till proces-
serna samt den totala drivmedelsproduktionen skulle siffran kunna 
bli mycket högre. Om svensk skogsråvara ska användas för att pro-
ducera de 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel som Preem aviserat85 
som målsättning till 2030 kommer det behövas minst 40 TWh el och 
minst 40 TWh biomassa alternativt minst 80 TWh biomassa, dvs. 

 
81 Holtz, Christian m.fl. (2020), s. 12 f. 
82 Hydrogen breakthrough ironmaking technology – ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, 
gruvbolaget LKAB och Vattenfall. 
83 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 20. 
84 Fossilfritt Sverige (2021b). 
85 Preem (2020). 
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beroende på hur stor andel av den tillförda energin för processen 
som sker i form av el.86 

Energimyndigheten bedömer87 i sitt elektrifieringsscenario att an-
delen laddfordon 2050 kan uppgå till drygt 80 procent av personbils-
flottan medan motsvarande siffra bedöms vara omkring 30 procent 
för tunga vägtransporter. Det i sin tur skulle innebära en elanvänd-
ning på 28 TWh för vägtransporter 2050.88 

Samtidigt som dessa förändringar sker finns andra påtagliga för-
ändringar i förbrukning som t.ex. etablering av datahallar där en en-
skild sådan kan ha ett behov som motsvarar en stad i Västerås storlek.89 

Ökad elanvändning kräver att mer el produceras eller importeras. 
Om elanvändarna inte är lokaliserade där elen produceras behöver 
elen föras över till elanvändarna, vilket ställer krav på förstärkt nät-
kapacitet och ett elnät anpassat till nya förbrukningsmönster. Förstärk-
ningarnas omfattning kan reduceras bl.a. genom att energiintensiva 
verksamheter lokaliseras på ett sätt som är anpassat till elsystemet. 

Elsystemet behöver klara förändrade effektbehov. Det kräver till-
räcklig elproduktion och tillräcklig nätkapacitet. Därutöver förväntas 
nya sätt att tillgodose effektbehovet bli viktiga, t.ex. användarflexi-
bilitet och lagring.90 Hur stor påverkan omställningen får på produk-
tion och elnät beror bl.a. på i vilken utsträckning flexibla lösningar 
och lagring används. Exempelvis beror transportsektorns påverkan 
på effektbehovet till stor del på hur laddningen av fordon anpassas 
till systemet i övrigt.91 

Även energieffektivisering är en viktig del i den omställning som 
ska ske för att nå målen.92 Elektrifieringsstrategin lyfter också i 
åtgärd 10 att ”energieffektivitet först” ska vara den princip som väg-
leder utvecklingen av elsystemet.93 

 
86 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 16 f. 
87 Energimyndigheten (2021b). 
88 Johnsson, Filip m.fl. (2022b), s. 27. 
89 Svenska kraftnät (2019d), s. 13. 
90 Se t.ex. Energimyndigheten (2018b), s. 16 och 28, Länsstyrelsen i Skåne m.fl. (2020), s. 3, 
Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 17. 
91 Angående transportsektorns effektbehov se Holtz, Christian m.fl. (2020), s. 7. 
92 SOU 2021:21, s. 153 f. 
93 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 33. 



Bakgrund – elnät SOU 2022:21 

210 

Förändringar i elproduktionen 

På produktionssidan innebär energiomställningen att produktions-
mixen ändras. Samtidigt förväntas många produktionsanläggningar 
nå sin tekniska livslängd till 2045. Energimyndigheten uppskattar att 
det rör sig om anläggningar motsvarande 105 TWh i årsproduktion 
från kärnkraft, biokraft och vindkraft. Även vattenkraften har ett 
stort investeringsbehov. Förändringen kommer att orsaka olika ut-
maningar för elsystemet beroende på vad som ersätter nedlagd pro-
duktion, vad som tillkommer för att tillgodose ökade elbehov och var 
den tillkommande produktionen lokaliseras.94 

Förnybar energi såsom vindkraft och solkraft är generellt sett 
mer decentraliserad, småskalig och väderberoende.95 Produktionen 
kommer att matas in till elnätet på nya geografiska platser och delvis 
på nya spänningsnivåer i elnätet. Elnätet behöver ha tillräcklig kapacitet 
för att ansluta nya produktionsanläggningar och ta emot inmatad 
effekt. 

Vindkraft och solkraft är mer variabel och mindre planerbar än 
vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Det gör att behovet av balan-
sering ökar på alla tidsskalor. Balansering genom planering blir svårare 
men även frekvensreglering och balansering i drifttimmen påverkas. 
Traditionellt har balansering i ögonblicket huvudsakligen skett genom 
att produktionen har följt förbrukningen. Ökad mängd vindkraft 
och solkraft antas kräva bl.a. reglerbar produktion, energilager, flexi-
bilitet hos elanvändare och ett anpassat elnät.96 Vattenkraftens regler-
förmågor förväntas få stor betydelse.97 Även behovet av kapacitet i 
elnätet påverkas eftersom reglering förutsätter att elnätet har kapa-
citet att hantera ändrade flöden, t.ex. om produktion från en källa 
ska kunna ersättas med produktion från en annan källa på en annan 
plats.98 Elanvändare kan bli såväl producenter som förbrukare, t.ex. 
genom att installera solcellspaneler. Det påverkar i vilken riktning 
elen strömmar i systemet.99 

Vindkraft och solkraft bygger också på kraftelektronik som har 
andra egenskaper än vattenkraftens och kärnkraftens synkrongenera-

 
94 Energimyndigheten (2018b), s. 10 f. 
95 SOU 2019:30, s. 73. 
96 Energimyndigheten (2018b), s. 27 f. North European Power Perspectives (2016), s. 11 f. 
Svenska kraftnät (2021b), s. 89. 
97 Energimyndigheten (2018b), s. 4. North European Power Perspectives (2016), s. 12. 
98 North European Power Perspectives, (2016), s. 26. 
99 Energimyndigheten (2021a), s. 11. 
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torer. Denna kraftelektronik bidrar t.ex. inte naturligt med tröghet 
mot frekvensförändringar vid obalans mellan produktion och för-
brukning. Elsystemet måste anpassas till dessa nya förutsättningar 
och nya eller utvecklade systemtjänster behövs, t.ex. att installera 
synkronkompensatorer i elsystemet, utrusta vindkraftverk med sär-
skild kraftelektronik och anpassa likströmsförbindelser.100 

Ett elsystem med mycket vindkraft och solkraft har också andra 
förutsättningar för spänningsreglering. Nya funktioner såsom shunt-
kondensatorer och styrbara spänningsreglerande apparater kommer 
behövas för att upprätthålla överföringsförmågan i elnätet.101 

Marknaden styr utvecklingen, nätföretagen anpassar elnätet 

Elsystemets anpassning till 100 procent förnybar produktion och 
klimatneutrala elanvändare innebär att elsystemet kommer att se 
annorlunda ut 2045 jämfört med i dag. På den avreglerade svenska 
elmarknaden är det marknadens aktörer som förväntas utveckla el-
systemet. Det finns ett antal styrmedel som bl.a. kan bidra till omställ-
ningen antingen genom att begränsa marknaden, t.ex. genom krav på 
tillstånd och den svenska effektreserven, eller genom att påverka kon-
kurrensförhållanden, t.ex. elcertifikatsystemet och EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.102 Elmarknaden kan behöva utvecklas för 
att elsystemet ska kunna anpassa sig på det sätt som behövs.103 

Nätföretagen har enligt 3 kap. 1 § ellagen ett ansvar för att elnätet 
är säkert, motsvarar kraven på överföring av el och har tillräcklig 
kapacitet för att möta behoven. Svenska kraftnäts systemansvar en-
ligt 8 kap. 1 § ellagen innebär inte ett ansvar för att elproduktionen 
på lång sikt ska motsvara elanvändningen utan endast att balansen 
inom hela eller delar av landet kortsiktigt upprätthålls.104 

 
100 North European Power Perspectives, (2016), s. 14 f. 
101 North European Power Perspectives, (2016), s. 10. 
102 Energimyndigheten (2018b), s. 22. 
103 North European Power Perspectives (2016), s. 11. 
104 Prop. 2002/03:85, s. 21. 
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5.3.5 Elnätet behöver anpassas och förstärkas 

Elnätets historiska utveckling 

Det svenska elsystem vi har i dag är i stora delar uppbyggt utifrån 
storskalig och centraliserad elproduktion från vattenkraft och kärn-
kraft. Elnätets struktur och uppbyggnad, ägarstruktur samt regler-
ing beskrivs i avsnitt 3.2 i betänkandet Moderna tillståndsprocesser för 
elnät (SOU 2019:30). 

Behovet av ett nationellt elnät uppstod under 1930-talet när den 
el som producerades vid Indalsälven skulle kunna föras över till södra 
Sverige. Regeringen tillsatte en utredning som tog fram ett förslag 
på transmissionsnätets utformning (då benämnt stamnät).105 För att 
kunna föra över el från vattenkraftverken i norr till förbrukning i 
söder fick transmissionsnätet en tydlig nord-sydlig riktning.106 

Ända fram till 1970-talet dominerade vattenkraften den svenska 
elförsörjningen.107 Kärnkraften byggdes därefter ut i Oskarshamn, 
Ringhals, Forsmark och Barsebäck.108 Kärnkraften krävde att stam-
nätet fortsatt behövde byggas ut, särskilt i södra Sverige där kärn-
kraften etablerades.109 

Under 1970-talet blev det tydligt att bristen på hänsyn till andra 
markanvändningsintressen vid byggande av elledningar hade lett till 
konflikter. Förhållandet mellan koncessionsprövningen och den fys-
iska planeringen blev därför föremål för behandling av riksdag och 
regering.110 Förbudet mot att bygga en elledning innan koncession 
meddelats skärptes och i förarbetena111 konstaterades att planeringen 
av utbyggnaden av elnätet behövde samordnas bättre med övrig sam-
hällsplanering. En sådan bättre samordning föreslogs ske genom ett 
frivilligt samrådsförfarande på central respektive regional nivå. Sam-
rådsförfarandet innebar på central nivå kortfattat att Vattenfallsverket 
skulle redovisa sina utbyggnadsplaner de närmaste 10 åren till Statens 
industriverk som skulle sammanställa materialet i rapporter och sam-

 
105 Prop. 1938:137, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 och 15 §§ lagen den 27 juni 
1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser rörande elektriska anläggningar, s. 9. 
106 SOU 2019:30, s. 61. 
107 Sjunnesson, Helene m.fl. (red.) (2012). 
108 Prop. 1979/80:170, om vissa energifrågor, s. 18. 
109 SOU 2019:30, s. 61. 
110 Prop. 1985/86:90, om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploater-
ingssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m., s. 125 f. 
111 Prop. 1981/82:188, med förslag till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1): innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar, m.m., s. 16 f. 
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råda med centrala myndigheter och nätföretag. Rapporterna skulle 
distribueras till regeringen respektive länsstyrelserna som underlag för 
den regionala planeringen. 

Från 1940-talet byggdes stamnätet ut i snabb takt. Vid 1980-talets 
slut hade sammanlagt drygt 13 500 kilometer stamnät byggts i Sverige. 
Stamnätsbyggnationen minskade därefter markant till i genomsnitt 
300 kilometer ledning per decennium under perioden 1990–2019.112 
Sedan 1980-talet har elanvändningen också legat på en relativt jämn 
nivå.113 Ur ett historiskt perspektiv kan perioden 1990–2019 sam-
manfattas som en tid när det fanns god tillgång på el och det främst 
behövdes förvaltning av stabila elnät med tillräckliga marginaler för 
att tillgodose behovet av överföring av el. 

Ökad internationalisering sedan 1990-talet har inneburit integ-
rering av det svenska elnätet på den europeiska elmarknaden t.ex. 
genom nya likströmsförbindelser till Tyskland, Polen och Litauen. 

Elnätets framtida utveckling 

I Elektrifieringsstrategin114 konstaterar regeringen att dagens elek-
trifiering är mer komplex än de tidigare omfattande utbyggnader som 
skedde under 1900-talet. 

Den omställning som klimatmålen och de energipolitiska målen 
innebär är en av de största anledningarna till nätförstärkningar i trans-
missionsnätet.115 Även på lägre spänningsnivåer måste nätet anpassas 
bl.a. till en mer decentraliserad elproduktion och förändrad använd-
ning.116 De stora och bitvis snabba förändringarna i produktion och 
förbrukning är ofta svåra att förutse på tillräckligt lång sikt för att 
elsystemet ska hinna anpassas. Som framgår av avsnitt 5.3.4 behöver 
elnätet bl.a. 

• ansluta ny elproduktion, 

• anpassas till en ny produktionsmix, 

• klara ökad belastning på grund av ett ökat el- och effektbehov, 
  

 
112 Inspel till Klimaträttsutredningen från Svenska kraftnät. 
113 SOU 2017:2, Kraftsamling för framtidens energi, s. 81. 
114 Elektrifieringsstrategin, s. 2. 
115 Svenska kraftnät (2019d), s. 76 f. 
116 Energimyndigheten (2018b), s. 30. 
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• anpassas till förändrat förbrukningsmönster och 

• ha kapacitet att hantera förändrade flöden. 

Samtidigt börjar de äldsta delarna av det svenska elnätet att närma 
sig slutet av sin tekniska livslängd. I tabell 5.1 redovisas uppgifter som 
utredningen har erhållit från Svenska kraftnät och de tre regionnäts-
bolag som äger117 största delen av regionnäten. Av uppgifterna fram-
går att ungefär 42 procent av det svenska transmissionsnätet och en 
stor del av regionnätet behöver förnyas till 2045.118 Enligt en studie 
som North European Power Perspectives genomförde på uppdrag av 
Fossilfritt Sverige och Energiföretagen bedömdes investeringskost-
naden i elnäten under perioden 2021–2050 bli cirka 440–520 miljar-
der kronor och av detta uppskattades 70 procent avse förnyelser av 
befintligt nät.119 

Ofta planeras sådana förnyelser med hänsyn till behov av stärkt 
överföringskapacitet t.ex. genom att åldrade ledningar ersätts tidigare 
eller med en ny nätstruktur anpassad för framtidens behov.120 Det är 
en utmaning att genomföra alla dessa ombyggnationer i tid.121 

Det som ofta benämns utbyggnad i elnätet avser alltså i realiteten 
ett antal olika åtgärder. Utredningen har därför valt att kategorisera 
om- och nybyggnation i elnätet som förnyelse, förstärkning eller ny-
byggnation. Med förnyelse avses i detta betänkande att en befintlig led-
ning byggs om med bibehållen spänningsnivå. Förstärkning används 
när befintliga ledningar byggs om med högre spänning eller ökat antal 
ledningar. Nybyggnation används när helt nya ledningar byggs, dvs. 
en ledning som driftmässigt inte ersätter en befintlig lednings funk-
tion i elnätet. 

 
117 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 21. 
118 E-post från Svenska kraftnät, 1 april 2022. E-post från Ellevio AB, 22 februari 2022. E-post 
från E.ON Sverige AB, 18 februari 2022. E-post från Vattenfall Eldistribution AB, 1 mars 2022. 
119 Fossilfritt Sverige m.fl. (2020c), s. 19. 
120 Svenska kraftnät (2021c), s. 126. 
121 Svenska kraftnät (2019d), s. 80. 
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Tabell 5.1 Planerad elnätsbyggnation som avser befintligt nät 

 Andel planerad lednings-
byggnation de kommande tio 
åren som avser förnyelse eller 
förstärkning av befintligt nät 

Andel av befintliga ledningar som 
beräknas kräva förnyelse till 2045 
(inklusive de kommande tio åren) 

Svenska 
kraftnät 

Ungefär 63 procent Ungefär 42 procent av transmissions-
nätet 

Ellevio Ungefär 72 procent 92,5 procent av luftledningarna och 
24,3 procent av kablarna i regionnätet 

E.ON Ungefär 67 procent Ungefär 18 procent av regionnätet 

Vattenfall Ungefär 50 procent Ungefär 60 procent av regionnätet 

Källa: Uppgifter från respektive nätföretag, se fotnot 118. 

 
 

Utrymmet för att bygga om befintliga ledningar inom en koncession 
beskrivs i avsnitt 5.4.3. En förnyelse eller förstärkning av en befintlig 
ledning sker dock inte alltid i befintlig sträckning. När en befintlig 
ledning ska byggas om kan det finnas systemtekniska eller rättsliga 
hinder att bygga om ledningen i samma sträckning. Systemtekniska 
hinder kan vara att den befintliga ledningen måste vara i drift under 
tiden den nya ledningen byggs för att upprätthålla ett stabilt och drift-
säkert elnät. Rättsliga hinder kan t.ex. bero på att skyddade områden 
tillkommit invid ledningen. Det kan också vara så att befintlig sträck-
ning inte längre bedöms lämplig, t.ex. på grund av förändringar i om-
givningen invid ledningen såsom tillkommande bebyggelse. Detta gör 
att ombyggnationer kan ta olika lång tid att genomföra beroende på om 
de kan genomföras inom ramen för befintlig koncession eller inte. 

I figur 5.2 redovisas investeringstakten i transmissionsnätet för 
perioden 2022–2031, baserat på uppskattningar gjorda i mars 2022. 
Redovisningen är fördelad efter behovsområde. 
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Figur 5.2 Investeringsbehov i transmissionsnätet 2022–2031 
efter behovsområde 

 
Källa: Svenska kraftnät. 

 
 

Behovsområdet förvaltning avser underhåll av ledningar som är av 
sådan omfattning att den befintliga ledningen rivs och en ny byggs, 
dvs. förnyelser. Systemförstärkning innebär att en ny ledning byggs 
eller att en befintlig ledning ersätts med en ledning med högre kapa-
citet. Systemförstärkande åtgärder ökar överföringskapaciteten inom 
ett område bl.a. för att kunna föra över el från nya produktions-
anläggningar eller för att tillgodose önskemål om ökad elanvändning 
t.ex. i storstadsområdena. Kategorin omfattar även systemstabilise-
rande åtgärder. Ledningar som syftar till att öka eller bibehålla handels-
kapaciteten mellan olika elområden inom Sverige eller mellan Sverige 
och våra grannländer kategoriseras som marknadsintegration. Anslut-
ning är den kategori som används för ledningar som behövs för att 
hantera ansökningar från andra nätägare om anslutning av större pro-
duktionsanläggningar, behov av ökade uttag genom t.ex. etablering 
av industri eller omstrukturering av befintligt nät. Det inkluderar 
även transmissionsnätsledningar som planeras inom Sveriges sjöterri-
torium för att ansluta flera produktionsanläggningar till havs.122 

 
122 Svenska kraftnät (2021c), s. 128–136. 
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5.4 Planering och prövning av elnät 

I detta avsnitt redovisas några relevanta författningar av betydelse 
för förutsättningarna att anpassa elnätet till den omställning som 
energi- och klimatmålen innebär. Redovisningen fokuserar på de för-
fattningar som är av störst intresse för Klimaträttsutredningens åt-
gärdsområde att underlätta byggande av elnät och är anpassad efter de 
avgränsningar som har gjorts. Avsnittet utgör alltså inte en heltäckande 
sammanfattning av de författningar som påverkar förutsättningarna 
att anpassa elnätet. Det pågår många utredningar och initiativ som 
kan underlätta elnätsbyggnation. I avsnittet redovisas kortfattat några 
andra pågående eller nyligen avslutade utredningar och initiativ. 

5.4.1 Utredningens fokus på att underlätta byggande av elnät 

Som framgått av redovisningen i avsnitt 5.3 innebär omställningen ett 
antal förändringar som påverkar elsystemet och elmarknaden i stort. 
I delbetänkandet123 har utredningen föreslagit att i sin andra fas foku-
sera på lagändringar som underlättar byggande av elnätet i syfte att 

• förbättra förutsättningarna för att prövningar av elnätsutbyggnad 
ska ta hänsyn till elektrifieringens betydelse för klimatomställ-
ningen, 

• bidra till en snabbare tillståndsprocess, 

• främja att system- och beredskapsperspektivet beaktas vid kon-
cessionsprövning och annan tillståndsprövning av elnät och 

• tydliggöra oklarheter i, samt undanröja motstridigheter mellan rele-
vanta lagar. 

Behovet av att bygga elnät kan förenklat uttryckt minskas genom att 
produktion eller förbrukning lokaliseras på ett för elnätet gynnsamt 
sätt eller genom energieffektivisering, energilagring och andra meto-
der för flexibel användning. Sådana alternativ till elnätsbyggnation 
bör användas för att tillgodose elektrifieringens behov vid sidan om 
förnyelse och förstärkning av elnätet. 

 
123 SOU 2021:21, s. 317 f. 
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De ändringar i ellagen som regeringen föreslår124 ska träda i kraft 
den 1 juli 2022 inkluderar t.ex. förslag att hänsyn ska tas till flexibi-
litetstjänster när intäktsramen bestäms för en nätverksamhet, krav 
på nätutvecklingsplan för region- och lokalnät samt ändringar avse-
ende skyldigheten att ansluta en anläggning till elnätet. 

Det finns flera andra initiativ som berör frågor kopplat till föränd-
ringarna på elmarknaden och i elsystemet av vilka några nämns här. 
Diskussioner kring flexibilitet förs t.ex. inom ramen för EFFEKT-
dialogen125. Arbete med att ta fram föreskrifter rörande utformningen 
av nättariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande pågår hos 
Energimarknadsinspektionen. Regeringen avser enligt elektrifierings-
strategin bl.a. att följa upp det arbetet och att ge Svenska kraftnät i 
uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för att främja flexibilitet i 
framtidens elsystem vid anslutning av nya elkrävande användare.126 
Regeringen har också gett Svenska kraftnät i uppdrag127 att, i sam-
arbete med Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten, 
beskriva utveckling, potential och behov av lagring av el och andra 
flexibilitetstjänster. 

I miljömålsrådets årsrapport128 2022 framgår att miljömålsrådet 
har lämnat tre förslag inom programområdet Hållbar elektrifiering i 
syfte att främja flexibilitet. Ett av dessa förslag avser att Energimyn-
digheten bör ges i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för 
att se om, och i så fall var, det är lämpligt att inkludera efterfrågeflexi-
bilitet. 

Behovet av ökade krav på energieffektivisering har berörts i denna 
utrednings delbetänkande129 och det pågår även arbete med det i andra 
spår, bl.a. den pågående översynen av EU:s energieffektiviserings-
direktiv. Även Klimatpolitiska rådet lyfter i sin årsrapport130 2022 att 
arbetet med energieffektivisering behöver skärpas och prioriteras. 
Enligt åtgärd 11 i Elektrifieringsstrategin131 avser regeringen att ge 
Energimyndigheten i uppdrag att i dialog med Energimarknadsinspek-
tionen, Naturvårdsverket och Trafikverket analysera den samhälls-

 
124 Prop. 2021/22:153. 
125 Efterfrågeflexibilitet och Elnätens kapacitetsbrist, se ei.se/om-oss/projekt/pagaende/effekt-
dialogen-en-dialog-om-energi-och-effekt. 
126 Elektrifieringsstrategin, s. 47 och 49. 
127 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Affärsverket svenska kraftnät, Infrastruktur-
departementet I2021/03311, I2021/03196 (delvis) och I2021/02784 m.fl., 16 december 2021. 
128 Miljömålsrådet (2022), s. 16 och 29 f. 
129 SOU 2021:21. 
130 Klimatpolitiska rådet (2022), s. 91. 
131 Elektrifieringsstrategin, s. 35. 
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ekonomiskt effektiva potentialen för energieffektiviseringar i olika 
sektorer och verksamheter i ett 2045-perspektiv med hög elektrifiering. 

5.4.2 Nätutveckling och samhällsplanering 

Det finns många olika verktyg för planering i samhället som kan få 
betydelse för hur elnätet både behöver och kan byggas ut, t.ex. fysisk 
planering, utvecklingsstrategier, klimat- och energistrategier och 
investeringsplaner. Nationella mål och vägledning från myndigheter 
påverkar också planeringen. I tabell 5.2 beskrivs schematiskt de vik-
tigaste planeringsinstrumenten som kan påverka elnätets förutsätt-
ningar sorterade efter vilken nivå de är verksamma på och vilken typ 
av planering de utgör. 

Tabell 5.2 Översikt över olika planeringsinstrument 

 NÄTUTVECKLINGS-
PLANERING 

ENERGI- OCH 
KLIMATPLANERING 

FYSISK PLANERING UTVECKLINGS-
STRATEGIER 

Syfte Ge information om 
väntad nätutveck-
ling, underlätta 
anslutning av förny-
bar elproduktion och 
främja energilagring 
och elektrifiering av 
transporter 

Säkerställa att 
energipolitiska mål, 
klimatmål och mål 
om energi-
effektivisering nås 

Vägleda och styra hur 
mark- och vatten-
områden ska 
användas samt hur 
den byggda miljön  
ska användas,  
utvecklas och bevaras. 

Mål och lång-
siktiga prioriter-
ingar för hållbar 
tillväxt, utveck-
ling och konkur-
renskraft. 

EU-nivå Ten-Year Network 
Development Plan 
(ENTSO-E) 

Klimat- och 
energiplan 
(kommissionen) 

SMB-direktivet, 
Naturvårdsdirektiven, 
Vattendirektivet m.m. 

 

Nationell 
nivå 

Planering av 
nätutvecklingen 
(Svenska kraftnät) 

Klimat- och energi-
planer till EU Natio-
nella mål Energi-
överenskommelsen 
Elektrifierings-
strategin (regeringen) 

Nationella mål och 
Natura 2000 
(regeringen) Riks-
intresse (sektors-
myndigheter) 

Nationell strategi 
för hållbar 
regional 
utveckling 

Regional 
nivå 

Planering av 
nätutvecklingen 
(regionnäts-företag) 

Klimat- och 
energistrategier 
(länsstyrelse) 

Planerings-underlag, 
vägledning och gransk-
ning av planer enligt 
PBL (länsstyrelsen) 
Regionplaner (region 
Skåne, Stockholm) 

Regionala 
utvecklings-
strategier (region) 

Lokal/ 
kommunal 
nivå 

Planering av 
nätutvecklingen 
(lokalnätsföretag) 

Klimat- och 
energiplanering 
(kommun) 

Planer enligt PBL: 
Översiktsplan Detalj-
plan Områdesbestäm-
melser (kommun) 

 

Källa: Egen sammanställning.  
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Planering av elnätets utveckling 

Av ellagens bestämmelser följer att det är nätföretaget som ska se till 
att ledningsnätet uppfyller rimliga krav på överföring av el. Nätutveck-
lingsplaner regleras på europeisk nivå i elmarknadsförordningen och 
elmarknadsdirektivet. Enligt artikel 32.3–5 i elmarknadsdirektivet ska 
nätföretagen för regionnät och lokalnät ta fram nätutvecklingsplaner. 
EU:s medlemsstater får välja om nätföretag med färre än 100 000 
anslutna kunder ska omfattas av kravet på att ta fram nätutvecklings-
planer. 

Regeringen föreslår132 ändringar i ellagen som innebär att region- 
och lokalnätsföretag ska ta fram en nätutvecklingsplan vartannat år. 
Enligt förslaget ska regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer få meddela föreskrifter bl.a. om vad en nätutvecklingsplan 
ska innehålla och hur den ska tas fram samt undantag från kravet på 
en sådan plan. Vidare får regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för ett trans-
missionsnätsföretag att ta fram en investeringsplan och ge in den till 
nätmyndigheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Svenska kraftnät tar fram systemutvecklingsplaner som inklude-
rar en 10-årsplan för nätinvesteringar. Av åtgärd 3 i Elektrifierings-
strategin133 framgår att regeringen avser ge Svenska kraftnät en tyd-
ligare roll att bl.a. arbeta mer proaktivt med nationell nätplanering 
och tydliggöra förutsättningar för systemnyttiga lokaliseringar av 
nya verksamheter med en utvecklad nätkapacitetskarta. Det framgår 
också att Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan bör bygga på agg-
regerade behov på regional och lokal nivå samt att nätutvecklings-
planer på alla nivåer bör samverka. 

Syftet med nätutvecklingsplaner är enligt elmarknadsdirektivet att 
underlätta integreringen av anläggningar som producerar el från för-
nybara energikällor, främja utvecklingen av energilagringsanläggningar 
och elektrifieringen av transportsektorn samt ge systemanvändarna 
tillräcklig information om väntade utbyggnader och uppgraderingar 
av nätet. 

Energimarknadsinspektionen har bedömt att nätutvecklingsplaner 
kommer att underlätta nätföretagens planering och bidra till bättre 
framförhållning bl.a. genom att nätföretagen tidigt får information 

 
132 Prop. 2021/22:153. 
133 Elektrifieringsstrategin, s. 29. 
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om behov av ökat effektuttag från eller inmatning till elnätet. Tidig 
information blir enligt Energimarknadsinspektionen möjligt genom 
ett proaktivt deltagande i de samråd som föregår nätutvecklingsplaner 
från kommuner, regioner och staten liksom andra aktörer. Det kan 
också bidra till att samhällsnyttiga projekt inte behöver stå tillbaka 
på grund av andra verksamheter.134 

Klimat- och energiplanering 

Nationella klimat- och energiplaner 

Enligt artikel 3 i EU:s styrningsförordning135 ska varje medlemsstat 
meddela en nationell energi- och klimatplan till Europeiska kommis-
sionen, som i sin tur ska ta fram en gemensam sådan plan för EU. 
Syftet med energi- och klimatplanerna är bl.a. att säkerställa att EU:s 
mål till 2030 om förnybar energi och energieffektivisering nås och 
samla rapporteringen kring energi och klimat. 

Den första svenska planen136 beslutades i januari 2020. Den utgår 
från Sveriges mål samt beslutade styrmedel och åtgärder för energi- 
och klimat och scenarier baserade på dessa. Planen utgår främst från 
det klimatpolitiska ramverket137 samt den energipolitiska inriktning 
och mål som grundas på energiöverenskommelsen138. En ny plan ska 
meddelas 2029 och därefter vart tionde år men medlemsstaterna kan 
uppdatera de aktuella planerna 2024. 

Sveriges plan139 utgår från mål samt beslutade styrmedel och åt-
gärder för energi- och klimat och scenarier baserade på dessa. För 
framtagandet av Sveriges plan fick Energimyndigheten i uppdrag att 
ta fram en sådan i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Även Boverket, 
Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät bidrog i relevanta 

 
134 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 10 f. 
135 Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1999 (EU) av den 11 december 2018 om 
styrning av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 
2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013.  
136 Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan, Infrastrukturdepartementet, 16 januari 
2020. 
137 Prop. 2016/17:146, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
138 Energiöverenskommelse (2016). 
139 Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan (2020). 
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delar. Energimyndigheten konsulterade bl.a. kommuner och regio-
ner under arbetet med förslaget. 

Regionala klimat- och energistrategier respektive utvecklingsstrategier 

År 2008 fick länsstyrelserna ett mål att utifrån sina respektive regio-
nala förutsättningar i samråd med kommuner, Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, regionala och lokala aktörer samordna och driva 
på det statliga klimat- och energiarbetet. 

I regleringsbrevet140 2008 gavs även länsstyrelserna ett uppdrag 
att ta fram regionala klimat- och energistrategier i samråd med Energi-
myndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, kommunerna samt 
andra berörda regionala aktörer. Syftet med strategierna var att minska 
klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen för-
nybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare trans-
portsystem. 

Uppdraget att ta fram energi- och klimatstrategier framgick av 
länsstyrelsernas regleringsbrev fram till 2020. I regleringsbrevet 2021 
angavs inte klimat- och energistrategier särskilt för att därefter åter-
komma i regleringsbrevet141 2022, då med ett uppdrag kopplat till 
strategiernas genomförande. 

Regionerna ska enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-
ansvar utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling. Ut-
vecklingsstrategin ska enligt 8 § förordningen (2017:583) om regio-
nalt tillväxtarbete vara en samlad och sektorsövergripande strategi 
för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål 
och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. När den 
regionala utvecklingsstrategin tas fram ska bl.a. regionala klimat- och 
energistrategier särskilt beaktas enligt 11 § samma förordning. 

Kommunal energiplanering 

I varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribu-
tion och användning av energi i kommunen. Detta följer av 3 § lagen 
(1977:439) om kommunal energiplanering. Kravet på energiplanering 

 
140 Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelserna, Finansdepartementet 
Fi2004/686, Fi2004/3986 och Fi2006/1183 m.fl., 13 december 2007. 
141 Se t.ex. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna, Finansdepartementet 
Fi2022/00421 (delvis), 22 december 2021. 
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var inledningsvis begränsat till sådana områden som faktiskt omfattas 
av kommunens planering, inklusive frivillig verksamhet.142 År 1985 
utökades kravet på kommunerna så att en energiplan blev obligatoriskt 
och skulle omfatta sådana verksamheter som kommunen endast in-
direkt kan påverka.143 Den kommunala energiplaneringen skulle enligt 
betänkandet Kommunal energiplanering144, öka möjligheterna att ut-
föra den nationella energipolitiken genom att tjäna följande syften 

• främja optimala lösningar för energihushållning, 

• bidra till bättre underlag för prognoser och utredningar inom 
energiområdet, t.ex. beräkningar av investeringsbehov, samt 

• möjliggöra en jämförelse mellan kommunernas planering och stat-
liga riktlinjer för energipolitiken, miljöpolitiken, den fysiska riks-
planeringen, den regionalpolitiska planeringen och landets för-
sörjningsberedskap. 

Miljömålsrådet lämnar i sin årsrapport145 2022 ett förslag till reger-
ingen att Energimyndigheten bör ges i uppdrag att göra en göra en 
översyn av lagen om kommunal energiplanering. 

Fysisk planering 

Kommunerna planlägger användningen av mark och vatten enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. I Skåne län och Stockholms 
län sker dessutom regional fysisk planering.146 Genom översikts-
planer ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas, och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen täcker hela kommunen.147 Bindande regler-
ing av markanvändningen sker genom detaljplaner och områdes-
bestämmelser.148 

Fysisk planering och elnät har flera beröringspunkter. En är el-
nätets behov av mark. Av förarbetena149 till den tidigare plan- och 

 
142 Prop. 1976/77:129, med förslag till lag om kommunal energiplanering, m.m., s. 49 f och s. 59. 
143 Prop. 1984/85:5, om utvecklad kommunal energiplanering m.m., s. 17 f. 
144 SOU 1976:55, Kommunal energiplanering, s. 87. 
145 Miljömålsrådet (2022), s. 16 och 29 f. 
146 7 kap. PBL. 
147 3 kap. PBL. 
148 4 kap. PBL. 
149 Prop. 1985/86:90, s. 127. 
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bygglagen (1987:10) framgår att en nära dialog förväntades mellan 
länsstyrelse och kommun angående elnätsfrågor vid framtagande och 
ändring av översiktsplaner. Det angavs vidare att reservation av mark 
för kraftledningar kommer att göras med stöd av bestämmelserna i 
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurs-
lagen) Naturresurslagen har numera ersatts av 3–4 kap. miljöbalken 
som enligt 2 kap. 2 § PBL ska tillämpas vid planläggning. Enligt 3 kap. 
8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämp-
liga för anläggningar för energidistribution så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av sådana anläggningar. Är ett område av riksintresse för anläggningar 
för energidistribution ska det skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

En annan beröringspunkt är utvecklingen av den bebyggda miljön. 
Lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som för sin funk-
tion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. 
Det följer av 2 kap. 5 § PBL. 

Sambandet mellan prövningen av linjekoncessioner och den fysiska 
planeringen berördes också i förarbetena150 till den tidigare plan- och 
bygglagen respektive ellagen. I syfte att uppnå en bättre samordning 
mellan planeringen av elnätets utbyggnad och den fysiska planeringen 
beslutades 1982 att införa en bestämmelse i ellagen att koncession 
inte får meddelas i strid med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Inom programområdet Ramverk för nationell planering föreslår151 
Miljömålsrådet att regeringen bör inrätta ett råd för samhällsplaner-
ing som utgörs av myndighetschefer från de statliga myndigheter vars 
sakfrågor och ansvarsområden har stor betydelse för samhällsplaner-
ing. Rådet ska bl.a. vara en arena för samverkan mellan statliga myn-
digheter om nationella mål, anspråk och intressen som påverkar den 
rumsliga organiseringen av landskapet och den fysiska miljön. Genom 
samverkan mellan statliga myndigheter föreslås att gemensamma 
rumsliga nationella planerings- och analysunderlag respektive strategi 
och handlingsprogram tas fram. Ett av skälen till förslaget är att riks-
intressena inte i tillräcklig utsträckning fyller behovet av en gemen-

 
150 Prop. 1981/82:188, s. 16 f och prop. 1985/86:90, s. 127. 
151 Miljömålsrådet (2022), s. 36–45. 
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sam nationell målbild för rumsliga strukturer. Förslaget utvecklas i 
Boverkets rapport152 Ramverk för nationell planering. 

5.4.3 Utbyggnadsprocessen och rättslig prövning av elnät 

Koncessionsprövningen 

För att bygga och använda en starkströmsledning krävs koncession 
enligt 2 kap. 1 § ellagen. Regeringen får enligt 2 kap. 5 § ellagen med-
dela undantag från kravet på koncession. Föreskrifter om undantag 
har meddelats i förordningen (2007:215) om undantag från kravet 
på nätkoncession enligt ellagen. 

Koncessionsformerna som vi känner dem i dag fick sin huvud-
sakliga utformning 1957. Då infördes indelningen i nätkoncession 
för linje (linjekoncession) respektive nätkoncession för område 
(områdeskoncession).153 I betänkandet Moderna tillståndsprocesser 
för elnät, avsnitt 3.5.1–3.5.5 redovisas koncessionsformerna och de 
närmare förutsättningarna för att meddela koncession. Beslut om 
koncession fattas enligt 2 kap. 6 § ellagen av nätmyndigheten, och i 
vissa fall av regeringen. Energimarknadsinspektionen är nätmyndig-
het enligt 3 § elförordningen (2013:208). 

Stationer omfattas inte av kravet på koncession. Om en station 
ska anslutas till en eller flera nya ledningar för vilka det krävs nät-
koncession för linje får stationen enligt 2 kap. 3 § ellagen dock inte 
börja byggas förrän det finns nätkoncession för byggande av minst 
en av de nya ledningarna. 

Områdeskoncession 

Områdeskoncessionerna ger, med viss möjlighet till undantag, mono-
pol att bygga ledningar inom området upp till aktuell spännings-
nivå.154 I stort sett hela Sveriges yta omfattas av områdeskoncessio-
ner på lokalnätsnivå.155 Genom ändringar av ellagen i augusti 2021 
infördes en möjlighet att ansöka om områdeskoncession även på 

 
152 Boverket (2022). 
153 Prop. 1957:161, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen den 27 juni 
1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
154 Prop. 1957:161, s. 48 f. 
155 Energimarknadsinspektionen (2022b), s. 25. 
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regionnätsnivå. Syftet med denna ändring var att fler ledningar på 
spänningsnivåer på upp till 70 kV ska byggas med stöd av områdes-
koncession vilket betyder att miljöprövningen kan bli mindre om-
fattande när det gäller enskilda ledningar.156 

I dag krävs inte någon specifik miljöbedömning för att bygga led-
ningar inom en områdeskoncession men det kan däremot krävas andra 
prövningar. Energimarknadsinspektionen har haft i uppdrag att se över 
i vilken utsträckning det finns möjlighet att bygga luftledningar som 
omfattas av MKB-direktivet157 med stöd av nätkoncession för om-
råde. I en rapport158 föreslår Energimarknadsinspektionen ändringar 
i ellagen och miljöbalken. Enligt förslagen ska bl.a. en luftledning 
som ska byggas och användas med stöd av områdeskoncession inte 
få byggas utan anmälan till länsstyrelsen och en prövning av om byg-
gandet och användningen av ledningen kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. Om en betydande miljöpåverkan kan antas ska 
enligt förslaget tillstånd sökas för att bygga och använda ledningen. 
Inför en ansökan om ett sådant tillstånd ska en specifik miljöbedöm-
ning göras. Energimarknadsinspektionen föreslår också att regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrif-
ter om undantag från anmälningsskyldigheten avseende ledningar som 
inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I praktiken innebär bestämmelserna att linjekoncession alltid krävs 
för ledningar med en spänningsnivå om 130 kV och uppåt. För led-
ningar med en spänningsnivå om 70 kV ner till spänningsnivån för 
lokalnätets områdeskoncessioner kan nätföretaget antingen ansöka 
om områdeskoncession eller linjekoncession. 

Linjekoncession 

En linjekoncession avser enligt 2 kap. 2 § ellagen en ledning med i 
huvudsak bestämd sträckning. Det saknas närmare beskrivning i 
författning vad som menas med ”i huvudsak”. Sträckningen för en 
ledning anges i koncessionsbeslutet genom angivande på en karta i 
skalan 1:50 000.159 I regel bestäms inte detaljer för var stolpar ska 

 
156 Prop. 2020/21:188, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 70. 
157 Direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
158 Energimarknadsinspektionen (2022b). 
159 Jämför Energimarknadsinspektionens information om krav på koncessionsansökan, 
ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/karta-och-gis-fil. 
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placeras i koncessionslinjen eller enskilda stolpars höjd. Däremot 
beskrivs i ansökan vilka stolpar som kan komma att användas och 
hur höga dessa kan bli.160 Följdföretag som byggande av vägar, upp-
lag m.m. regleras normalt sett inte i ett beslut om linjekoncession. 

Förutsättningarna för att en koncession ska ges framgår av 2 kap. 
12–16 §§ ellagen. För en linjekoncession innebär bestämmelserna 
kortfattat att 

• sökanden är lämplig att bedriva nätverksamhet 

• anläggningen är lämplig ur allmän synpunkt 

• ledningen, om det inte finns särskilda skäl, är avsedd för en spän-
ning som överstiger högsta tillåtna spänning för berörda lokalnäts-
områden 

• koncessionen inte strider mot en detaljplan eller områdesbestäm-
melser eller avvikelserna är små och inte motverkar syftet med 
planen eller bestämmelserna. 

Därtill följer av 2 kap. 17 § ellagen att vissa bestämmelser i miljö-
balken ska tillämpas. 

Prövningen av anläggningens lämplighet vid en ansökan 
om linjekoncession 

Enligt förarbetena161 innebär prövningen av anläggningens lämplig-
het en allsidig prövning som syftar till att hindra att samhällsekono-
miskt onödiga anläggningar byggs. När begreppet lämplighetspröv-
ning används i betänkandet avses denna prövning även om det alltså 
krävs två lämplighetsprövningar, en avseende sökanden och en avse-
ende anläggningen. 

Koncessionskravet motiverades, när det infördes, av starkströms-
ledningars ”stora farlighet” och ett behov av strängare bestämmelser 
för innehavare av elektriska ledningar162 Koncessionsprövningen gav 
staten ett reglerande inflytande över elförsörjningen. Under 1930-

 
160 Jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 7 juni 2018 i mål nr. M 7934–17. 
161 Prop. 1993:94/162, Handel med el i konkurrens, s. 62 och s. 146. Prop. 1996/97:136, Ny 
ellag, s. 121 f. 
162 Prop. 1902:9, Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag, innefattande 
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, och till lag om ändrad lydelse af 19 kap. 20 § och 
20 kap. 3 § strafflagen, s. 12 f. 
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talet förtydligades bestämmelserna genom en lagändring att hänsyn 
skulle tas vid koncessionsprövningen till om det fanns behov av 
anläggningen och om den kunde anses förenlig med en planmässig 
elektrifiering. 

Lagändringen genomfördes av två skäl. Det ena var att det skett 
en kraftig utveckling av elförsörjningen i Sverige och att den ökande 
konkurrensen mellan nätföretag gjorde att risken för dubbla ledningar 
framstod som ett reellt problem främst i lågspänningsnätet.163 Det 
andra var att ett nationellt nät behövde utformas baserat på nationella 
riktlinjer.164 Bestämmelsen gav utrymme för att i det enskilda fallet 
även ta hänsyn till andra omständigheter.165 

Som beskrivs i avsnitt 5.3.5, blev frågan om hänsyn till andra mark-
användningsintressen vid byggande av elledningar föremål för behand-
ling av riksdagen och regeringen under 1970-talet.166 Vid mitten av 
1980-talet infördes det frivilliga samrådsförfarandet som beskrivs i 
avsnitt 5.3.5 och ett krav på redovisning av alternativa lednings-
sträckningar som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd 
som föregått ansökningen.167 

År 1987 antogs PBL och naturresurslagen. Som en följd av detta 
infördes bestämmelsen att ett beslut om koncession inte fick med-
delas i strid med detaljplan eller områdesbestämmelser och en be-
stämmelse att naturresurslagen skulle tillämpas vid koncessionspröv-
ningen.168 Eftersom elledningar som kräver koncession i regel är ange-
lägna bedömdes markavvägningsfrågorna främst höra samman med 
val av sträckning och inte med frågan om ledningen ska få byggas 
eller inte. Samtidigt framhöll Lagrådet att lagen skulle tillämpas vid 
bedömning av tillåtligheten. Lagrådet påpekade att prövningen av en 
lednings allmänna lämplighet innebär att nyttan med en ledning ska 
vägas mot de negativa effekter ledningen kan innebära för andra sam-
hällsintressen. Markanvändningsintressena i naturresurslagen skulle 
bedömas som ett led i lämplighetsprövningen och vid föreskrivande 
om eventuella villkor om ledningens sträckning eller utförande.169 

Bestämmelsen om behovet av en ledning och dess förenlighet 
med en planmässig elektrifiering ändrades 1995 då den fick den lydelse 

 
163 Prop. 1938:137, s. 7 och 12. 
164 Prop. 1938:137, s. 9. 
165 Prop. 1957:161, s. 14 f. 
166 Prop. 1985/86:90, s. 125 f. 
167 Prop. 1981/82:188, s. 16. 
168 Prop. 1985/86:90. 
169 Prop. 1985/86:90, s. 127. 
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den har än i dag. Eftersom utbyggnadsbehovet var förhållandevis 
litet vid 1990-talets början ansågs kravet på förenlighet med plan-
mässig elektrifiering inte längre relevant. I stället eftersträvades en 
allsidig prövning, där bl.a. ledningens inverkan på konkurrensen inom 
elhandeln kunde beaktas. Omständigheterna i det enskilda fallet 
skulle avgöra bedömningen. I stor utsträckning bedömdes prövningen 
ske på samma grunder som hittills och ändringen förutsågs inte leda 
till några stora förändringar.170 Prövningen skulle främst ”hindra att 
samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs, dvs. att nya led-
ningar byggs där tillräcklig överföringskapacitet redan finns, eller att 
ledningar dras fram på ett sätt som orsakar onödigt stor skada för 
tredje man”171. Ett annat exempel när bestämmelsen ansågs aktuali-
seras var om en elkonsument önskade ansluta till regionnätet i stället 
för lokalnätet eftersom en sådan situation riskerar att urholka om-
rådeskoncessionernas monopol.172 Motsvarande syfte angavs i för-
arbetena till den nya ellagen.173 

Miljöprövningen vid en ansökan om linjekoncession 

Av 2 kap. 17 § ellagen följer att 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ 
miljöbalken ska tillämpas vid en prövning av frågor om beviljande av 
nätkoncession för linje och att en specifik miljöbedömning göras 
enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om en betydande miljö-
påverkan kan antas. En central del i en specifik miljöbedömning är 
att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska redovisa de upp-
gifter som framgår av 6 kap. 35–38 §§ miljöbalken bl.a. 

• lokalisering och utformning, 

• alternativa lösningar för verksamheten, 

• rådande miljöförhållanden, hur de förhållandena förväntas utveckla 
sig om verksamheten vidtas, 

• de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra. 

 
170 Prop. 1993/94:162, s. 62. 
171 Prop. 1993:94/162, s. 146 f. 
172 Prop. 1993:94/162, s. 147. 
173 Prop. 1996/97:136, s. 121 f. 
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Den specifika miljöbedömningen, och den miljökonsekvensanalys 
som ingår i denna, bygger i stora delar på krav som följer av MKB-
direktivet174. Energimarknadsinspektionen eller i vissa fall regeringen 
ska, när koncessionsprövningen avgörs, slutföra miljöbedömningen 
genom att enligt 6 kap. 43 § miljöbalken med hänsyn till innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och det som kommit fram under hand-
läggningen av målet eller ärendet identifiera, beskriva och göra en slut-
lig och samlad bedömning av miljöeffekterna. Bestämmelsen om pröv-
ningsmyndighetens samlade bedömning av miljöeffekterna är enligt 
förarbetena175 formell på så sätt att den saknar en materiell bestäm-
melse om vilka krav som ska vara uppfyllda för att tillstånd ska ges. 
Bestämmelsen innebär alltså endast att prövningsmyndigheten ska 
dra egna slutsatser i fråga om miljöeffekter. 

Det finns ett antal utredningar och initiativ på miljöområdet som 
kan påverka prövningen av en linjekoncession eller den specifika miljö-
bedömningen. Artskyddsutredningens (M 2020:03) förslag i betänk-
andet176 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar kan komma att leda 
till författningsändringar som påverkar koncessionsprövningen och 
andra prövningar. Miljöprövningsutredningen (M 2020:06), som läm-
nar sitt betänkande i maj 2022, utreder åtgärder för en mer effektiv 
miljöprövning, snabbare och enklare processer, förtur och tidsbegräns-
ning av tillstånd. 

Andra prövningar 

Utöver koncessionsprövningen kräver byggande av en ledning även 
andra tillstånd, dispenser och anmälningar. Sådana kan också aktua-
liseras för byggande av stationer. Det kan t.ex. röra sig om anmälan 
om vattenverksamhet, Natura 2000-tillstånd samt dispenser från bio-
topskydd, naturreservat, strandskydd och artskydd. 

Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- 
eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken komma 
att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken. I Naturvårdsverkets allmänna råd177 anges 

 
174 Direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
175 Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 143. 
176 SOU 2021:51, Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
177 Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, 
NFS 2001:15. 
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nya luft- och markledningar som exempel på verksamheter som 
normalt medför väsentlig ändring och som därför bör anmälas för 
samråd. Av de allmänna råden följer också att det bör kunna anses 
som att anmälningsskyldigheten enligt bestämmelsen är uppfylld om 
tillsynsmyndigheten har blivit underrättad om en ledning som kräver 
linjekoncession i samband med handläggningen enligt ellagen. Verk-
samhet som inte omfattas av koncessionsprövningen, t.ex. anläggande 
av vägar och stationsbyggnation kan dock kräva samråd enligt 12 kap. 
6 § miljöbalken. 

Prövningarna som redovisats är exempel på prövningar som krävs 
innan en ledning kan byggas. Det kan krävas fler prövningar t.ex. om 
ledningar ska byggas i vatten som t.ex. tillstånd till vattenverksamhet 
och tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Det krävs 
också andra prövningar för att driva och använda elnät. För att ta en 
ledning i drift krävs drifttillstånd enligt starkströmsförordningen 
(2009:22). I den prövningen bedöms om ledningen uppfyller de krav 
som ställs på säkerhet mot person- och sakskada. Även tillsyn kan 
aktualiseras enligt olika lagar såsom miljöbalken, ellagen och elsäker-
hetslagen om de krav som ställs inte uppfylls. Ett beslut om linje-
koncession inskränker inte möjligheterna att meddela föreläggande 
och förbud enligt miljöbalken.178 

Den långa utbyggnadsprocessen 

Utbyggnadsprocessen för elnät beskrivs i betänkandet Moderna till-
ståndsprocesser för elnät, avsnitt 3.5. Som framgår av den beskrivningen 
tar det uppskattningsvis tio år från det att beslut om projektet har 
fattats hos nätföretaget till dess att en ledning som kräver linjekonces-
sion är färdigbyggd. Innan beslut om projekt fattas sker nätplanering 
som kan ta allt mellan en vecka och flera år. När en ledning byggs 
med stöd av områdeskoncession tar utbyggnadsprocessen uppskatt-
ningsvis fyra år. Processen kan gå snabbare eller ta längre tid bero-
ende på projektets komplexitet. 

I figur 5.3 illustreras utbyggnadsprocessen för en ledning som 
kräver linjekoncession. Av utbyggnadsprocessen utgör den rättsliga 
prövningen endast en del. 

 
178 Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2011 i mål M 4127–10 och 
MÖD 2017:29. 
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Figur 5.3 Utbyggnadsprocessen för en ledning som kräver linjekoncession 

Nätplanering        

  
Förberedelse av 

ansökan 
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  Miljöutredningar m.m.      

    
Ansökan om 

nätkoncession 
    

     Markåtkomstprocesser    

     Lokala tillstånd och dispenser   
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     (Överklagandeprocesser)   

       Byggnation 

 Detaljplane- och bygglovsåtgärder  

         

3–5 år 1–2 år 3–5 år 

Källa: Egen bearbetning utifrån Elektrifieringsstrategin. 

 
 
Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna har 
fått i uppdrag179 att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordi-
nerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs 
för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Energimarknads-
inspektionen ska slutredovisa arbetets resultat i maj 2023 och föreslå 
eventuella författningsändringar. 

Målet om halverade ledtider 

Åtgärd 39 i Elektrifieringsstrategin180 handlar om en nationell dialog 
för att halvera ledtiderna för nya elnät senast 2025 och årsvisa upp-
följningar av hur det arbetet går. Energimarknadsinspektionen ges i 
regleringsbrevet181 för 2022 i uppdrag bl.a. att redovisa hur myndig-
heten har arbetat med att förkorta och effektivisera handläggnings-
tiderna för koncessionsärenden. 

Enligt Elektrifieringsstrategin182 har endast 70 procent av plane-
rade förstärkningar i transmissionsnätet genomförts enligt plan under 
2000-talet. Det finns flera skäl för dessa förseningar men långa till-
ståndsprocesser anges som en stor anledning. Regeringen gav Svenska 

 
179 Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare tider för elnätsutbyggnad, 
Infrastrukturdepartementet, I2021/02334 och I2021/01110, 9 september 2021. 
180 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 67 f. 
181 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Energimarknadsinspektionen, Infrastruktur-
departementet I2021/03313, I2021/03196 (delvis) och I2021/00695 m.fl. 
182 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 51. 
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kraftnät ett uppdrag i regleringsbrevet183 2022 att redovisa en upp-
följning i fråga om planerad tid, kostnad och kvalitet har följts i pro-
jekt som avslutats under året. Uppdraget inkluderar en analys av hur 
investeringar i framtiden närmare kan följa Svenska kraftnäts invester-
ingsplaner. 

 

 
183 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Affärsverket svenska kraftnät, Infrastruktur-
departementet I2021/03311, I2021/03196 (delvis) och I2021/02784 m.fl. 
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6 Utredningens förslag – elnät 

6.1 Inledning 

I avsnitt 6.2 finns utredningens förslag om hur elnätsbyggnation kan 
underlättas genom olika planeringsverktyg. Avsnittet rör energi- och 
klimatarbetet i ett bredare perspektiv och hur stärkt planering och 
samverkan kan öka förutsättningarna för en effektiv klimatomställ-
ning. Förslagen om stärkt planering syftar också till att långsiktigt 
skapa förutsättningar för att upprätthålla och utveckla elnätet. 

Utredningen har därutöver sett över lagstiftningen kopplat till el-
nät i syfte att bidra till en snabbare tillståndsprocess och att förbättra 
förutsättningarna för att prövningar av elnätsbyggnation ska ta hän-
syn till elektrifieringens betydelse för energi- och klimatomställningen. 
Utredningen har fokuserat på starkströmsledningar som kräver linje-
koncession bl.a. eftersom sådana ledningar har längre ledtider än 
övrigt elnät. Processen för att bygga elnät när linjekoncession krävs 
beskrivs i kapitel 5. 

I avsnitt 6.3 redovisas utredningens förslag om förutsättningarna 
för att bevilja en ansökan om koncession för linje. I avsnitt 6.4 be-
handlar utredningen särskilt frågan om hur valet mellan luftledning 
och kabel ska bedömas vid prövningen av en ansökan om koncession 
för linje och i avsnitt 6.5 föreslår utredningen att införa en möjlighet 
att ansöka om förhandsbesked om en ledning uppfyller kraven för 
att anses allmänt lämplig. Utredningens förslag avseende miljöpröv-
ningar i form av undantag från biotopskydd och strandskydd redo-
visas i avsnitt 6.6. 
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6.2 Elnät i planering 

Utredningens förslag 
1. Energi- och klimatplanering ska ses över 
Regeringen ska tillsätta en utredning som ska analysera hur energi- 
och klimatplanering bör struktureras och samordnas på ett tyd-
ligare sätt än i dag. Utredningen bör särskilt 

• se över hur länsstyrelsernas arbete med energi- och klimat-
strategier kan stärkas genom ett långsiktigt uppdrag att ta fram 
planeringsunderlag och handlingsplaner inom områdena energi- 
och klimat på regional nivå och uppdatera dem med lämplig 
regelbundenhet, 

• förtydliga kommunernas och regionernas roll i planeringen av 
energi- och klimatomställningen och se över lagen (1977:439) 
om kommunal energiplanering, inklusive en analys om, och i 
så fall vilken, styrning och tillsyn som är befogad. 

• förtydliga syfte, innehåll, och användning för respektive planer-
ingsverktyg, 

• se över hur samordning bör ske mellan länsstyrelserna respek-
tive kommunerna och regionerna samt hur samverkan ska ske 
med nätutvecklingsplaner och annan planering, t.ex. utveck-
lingsstrategier och fysisk planering, 

• utvärdera om prioriteringar mellan olika projekt som planeras 
i elnätet bör göras och om planering och andra styrmedel i så 
fall bör användas som verktyg. 

2. Stärkt vägledning för fysisk planering 
Boverket ska ges ett uppdrag att efter samråd med Elsäkerhets-
verket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna 
samt Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige se över väg-
ledningen kring plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och elnät 
i syfte att tydliggöra vad som kan innebära att användandet av 
elnät försvåras och underlätta hänsyn i den fysiska planeringen. 
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Utredningens bedömning 

Uppdaterade riksintresse för energidistribution 
Utpekande av de mark- eller vattenområden som är av riksintresse 
för energidistribution ska prioriteras av Energimyndigheten. 

Skäl för utredningens förslag 

Enligt åtgärd 6 i Elektrifieringsstrategin1 ska en kartläggning göras 
av behov och förutsättningar för en utvecklad elnäts-, energi- och sam-
hällsplanering och det ska analyseras vilka verktyg som kan utvecklas 
för att användas av bl.a. planerare. Utredningen har analyserat lag-
stiftningen kring de planeringsinstrument som finns i dag utifrån 
perspektivet att underlätta elnätsbyggnation. 

Det finns många olika planeringsinstrument som kan ha betydelse 
för energi- och klimatomställningen, se avsnitt 5.4.2. Utredningen 
kan dock konstatera att deras funktion och inbördes förhållande är 
svåra att överblicka. Utredningen anser att det bör tillsättas en utred-
ning som särskilt ska analysera hur planering inom områdena energi- 
och klimat kan struktureras och samordnas på ett tydligare sätt än 
i dag. En sådan översyn skulle skapa vägledning för energi- och klimat-
arbetet samt bl.a. bidra till att underlätta elektrifiering och ett effek-
tivare genomförande av klimatomställningen samtidigt som energi-
försörjningen i stort beaktas. 

Utredningen konstaterar att planeringen av elnätets utveckling, 
nätutvecklingsplaner, har fått en tydlig ram genom EU-lagstiftning 
och regeringens förslag i propositionen2 Genomförande av elmark-
nadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. Nätföretagens planering 
kan dock enligt utredningen inte fungera som vägledande dokument 
för klimatarbetet eller energiplaneringen i stort. 

Länsstyrelsen ska enligt 2 § förordningen (2007:825) med läns-
styrelseinstruktion verka för att nationella mål får genomslag i länet. 
Länsstyrelserna har sedan 2008 haft ett uppdrag3 att ta fram regionala 

 
1 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssam-
manträde, I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022, s. 30. 
2 Prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet. 
3 Se t.ex. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelserna, Finansdepartementet 
Fi2004/686, Fi2004/3986 och Fi2006/1183 m.fl. 
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energi- och klimatstrategier och i 2022-års regleringsbrev4 anges att 
de ska samordna och leda det regionala arbetet med strategiernas ge-
nomförande. Utredningen anser att länsstyrelsens arbete med energi- 
och klimatstrategier är ett centralt verktyg som behöver upprätthållas 
och utvecklas om klimatmålen ska nås. För att energi- och klimat-
strategierna ska få genomslag anser utredningen att det bör utvecklas 
regionala planeringsunderlag och tas fram regionala handlingsplaner 
för energi- och klimatarbetet. Regelverket bör också ses över så att 
länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatstrategier, planerings-
underlag och handlingsplaner ges en långsiktig och väl definierad ram 
och uppdateras med viss regelbundenhet. 

På kommunal nivå finns bestämmelser i lagen om kommunal energi-
planering. Utredningen anser att kommunal planering inom såväl 
energi- som klimatområdet behövs för att klara klimatomställningen. 
Lagen bedöms alltså fortsatt relevant men behöver ses över för att 
vara funktionell och ändamålsenlig. 

Utredningen konstaterar också att det finns otydligheter kring 
hur olika planeringsinstrument ska samverka. Detta riskerar att för-
sämra instrumentens funktion. Regelverket bör utformas så att det är 
tydligt hur regionala energi- och klimatstrategier, planeringsunderlag 
och handlingsplaner respektive kommunal energi- och klimatplanering 
ska samverka med nationell energi- och klimatplanering samt med 
andra typer av planering. 

Enligt Elektrifieringsstrategin krävs en utvecklad, dynamisk planer-
ing som bygger på utvecklade analyser5 Enligt åtgärd 1 i samma stra-
tegi avser regeringen t.ex. att ge vissa myndigheter i uppdrag att öka 
samverkan kring nationella och regionala behovs- och scenarioana-
lyser.6 Dessa åtgärder är viktiga och kommer krävas inte bara i klimat-
omställningens inledande skede utan även på lång sikt. En förutsätt-
ning för dess effektiva genomförande är enligt utredningen att den 
myndighetsöversyn som aviseras i åtgärd 87 i elektrifieringsstrategin 
genomförs. Oklara roller och ansvarsområden inom energiområdet 
riskerar annars att fördröja elektrifieringen. 

Lagstiftningen som reglerar fysisk planering är väl utvecklad. Den 
fysiska planeringens syfte samt roller och uppgifter är tydligt regle-

 
4 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna, Finansdepartementet Fi2022/00421 
(delvis). 
5 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 22 f. 
6 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 24. 
7 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 31 f. 
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rade. Utredningen anser dock att den fysiska planeringen hos kom-
munerna, främst översiktsplanering men även detaljplanering, skulle 
underlätta elektrifieringen på ett mer ändamålsenligt sätt om det fanns 
mer tillgänglig och anpassad information till kommunerna, t.ex. om 

• hur fysisk planering kan påverka behovet av nätkapacitet, 

• hur elnätets befintliga och planerade markbehov bör beaktas och 
vad som kan försvåra användning och tillkomst av elledningar, 

• vilka markområden som är av nationellt intresse för energidistri-
bution. 

Nätutvecklingsplaner samt energi- och klimatplaner bör ha potential 
att bidra med tydligare planeringsunderlag för kommunerna. Utred-
ningen föreslår därför stärkt vägledning till kommunerna och be-
dömer att Energimyndigheten bör prioritera arbetet med en översyn 
av riksintresse för energidistribution. 

6.2.1 Energi- och klimatplanering ska ses över 

Syftet med en utvecklad energi- och klimatplanering 

Planeringens betydelse för att underlätta elnätsbyggnation 

Utredningen har valt att fokusera på utbyggnad av elnätet samt för-
stärkning och underhåll av befintligt nät snarare än andra aspekter 
av elsystemet. Det beror bl.a. på att det i dag tar lång tid att bygga 
elnät och att det behövs förändringar av lagstiftningen i syfte att 
korta den tiden samt att förbättra möjligheterna att förstärka och 
underhålla befintligt nät. 

Som redovisas i avsnitt 5.4.2 finns det många olika verktyg för 
planering som kan få betydelse för hur elnätet både behöver och kan 
byggas ut och upprätthållas. Planering är ett väsentligt verktyg för att 
möta de utmaningar som elektrifieringen innebär. Med hänsyn till de 
långa ledtiderna för att bygga elnät, särskilt när en ledning kräver linje-
koncession, är det av betydelse att förstärkningar och förändringar 
kan planeras så tidigt och tillförlitligt som möjligt. Planering kan bidra 
till kortare ledtider, minskad konfliktnivå och en effektivare elnäts-
byggnation t.ex. genom att 
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• behov av ökad nätkapacitet klargörs i ett tidigare skede och att 
prognoserna för framtida behov blir mer tillförlitliga, 

• prioriteringar tydliggörs utifrån projekt och värdekedjor som får 
störst effekt för klimatomställningen, 

• alternativ till ökad nätkapacitet övervägs, 

• befintligt elnät kan upprätthållas och förnyas, 

• förstärkning och utbyggnad av elnätet underlättas när nätkapa-
citet behövs. 

Nätutvecklingsplanernas roll 

Svenska kraftnäts investeringsplan samt region- och lokalnätens 
nätutvecklingsplaner, som beskrivs i avsnitt 5.4.2, liksom utvecklade 
nätkapacitetskartor är bra verktyg för att tydliggöra vissa förutsätt-
ningar för energi- och klimatomställningen och för att stärka nät-
företagens planering och prognosarbete. 

Nätägare gör redan i dag kontinuerligt prognoser för behovet av 
nätkapacitet i syfte att planera framtida investeringar i elnätet. Histo-
riskt har sådana prognoser varit jämförelsevis görbara och träffsäkra. 
Som redovisas i kapitel 5 har det dock blivit alltmer komplext att ta 
fram prognoser. De stora och snabba förändringarna i både produk-
tion, användning och alternativ till överföringskapacitet som kan för-
väntas i framtiden är en utmaning för en planmässig styrning. Det 
förutsätter ökad samverkan, inte bara mellan nätägare på olika nivåer, 
utan även mellan kommuner, regioner, elproducenter, elanvändare 
och andra marknadsaktörer. Ökad samverkan bör i sin tur bidra till 
att nätföretagen får tidigare och mer tillförlitlig information om för-
ändringar som påverkar behovet av elnät. 

I vilken utsträckning ökad nätkapacitet kommer att krävas beror på 
ett antal faktorer såsom lokalisering av produktion och förbrukning, 
energieffektivisering, energilagring och andra metoder för flexibel 
användning. En nätutvecklingsplan ska enligt elmarknadsdirektivet8 
omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivisering, 
energilagringsanläggningar och andra resurser. Efterfrågeflexibilitet 

 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknads-
direktivet). 
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och energilagring är exempel på s.k. flexibilitetsresurser som bidrar 
till att minska effektbehovet när det är som högst. Sådana flexibi-
litetsresurser förväntas bli viktiga för elektrifieringen och bidra till 
att elnätet inte dimensioneras för att tillgodose effekttoppar som kan 
hanteras på andra, mindre resurskrävande sätt. Flexibilitetsresurser 
kan dock inte tillgodose ett genomsnittligt effektbehov som är högre 
än överföringskapaciteten eller eventuell lokal elproduktion. Beho-
vet av att förnya och förstärka elnätet kan förväntas vara stort även 
med flexibilitetsresurser. Nätutvecklingsplanerna skapar dock en möj-
lighet att på ett strukturerat sätt överväga alternativ till ökad nät-
kapacitet och att utifrån det göra bättre prioriteringar för var och när 
utbyggnad eller förstärkning av näten ska göras. 

Nätutvecklingsplaner kan också bidra till ökad tydlighet och mer 
kunskap hos alla aktörer om vad som krävs för att ansluta ny el-
produktion eller elanvändning och vilka hänsyn kommuner behöver 
ta i sitt planarbete. Avgörande för effektiviteten i nätföretagens planer 
som verktyg blir bl.a. att andra aktörer tillhandahåller information 
om sina planer och beaktar respektive nätföretags plan för nätets ut-
veckling vid planering av den egna verksamheten. Enligt utredningen 
bör länsstyrelser, kommuner och regioner förmedla planer för utveck-
ling av t.ex. arbetet med energi- och klimatomställningen, den fysiska 
miljön och regional tillväxt som underlag till nätutvecklingsplanerna. 

Nätutvecklingsplaner är ett verktyg för att ange vissa förutsätt-
ningar för energi- och klimatomställningen och för nätföretagen att 
planera nätets utbyggnad med hänsyn till denna. Syftet med sådana 
planer och vad de ska innehålla styrs av EU-rätten. Nätutvecklings-
planer kan bidra till att omställningsåtgärder kan genomföras effek-
tivare, elnätet kan planeras tidigare och på ett bättre underlag. Nät-
utvecklingsplaner har dock fokus på el och elnät och är inte ett lämpligt 
verktyg för att vägleda eller styra energi- och klimatomställningen 
även om de kan utgöra ett viktigt underlag. Möjligheter att i dessa 
planer prioritera effektbehov, annat än mellan nätföretagets egna ny-
anslutningar, är också begränsade. Nätutvecklingsplaner kommer inte 
heller ha någon direktkoppling till annan planering. 
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Energi- och klimatplanering behöver utvecklas för en effektivare 
omställning 

Klimatmålen och de energipolitiska målen förutsätter en omställning 
som påverkar elsystemet i alla dess delar. Detta beskrivs i kapitel 5. 
Elproduktion och användning av fossila energibärare övergår till för-
nybara och fossilfria tekniker. Elmarknaden och elnätet behöver 
anpassas för att fortsatt ha en säker och stabil elförsörjning samt 
utvecklas för att möta en förändrad och ökad efterfrågan på el sam-
tidigt som såväl typer av kraftkällor som deras lokalisering förändras. 

Hur energisystemets aktörer kommer agera och på vilket sätt om-
ställningen kommer att ske beror på många faktorer och kan inte 
säkert förutses. Riktningen påverkas t.ex. av politiska beslut och mål-
sättningar som kan förändras över tid och av en trolig snabb teknisk 
utveckling. El bör inte heller betraktas isolerat från övrig energi-
försörjning.  

I denna kontext måste många olika regelverk och styrmedel sam-
verka samt information och vägledning finnas tillgänglig för att om-
ställningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Detta tydliggörs 
inte minst i Elektrifieringsstrategin som spänner över ett stort antal 
åtgärder inom många områden. Energi- och klimatstrategiskt arbete 
inklusive energi- och klimatplanering är i detta sammanhang viktiga 
verktyg som bör utvecklas i syfte att t.ex. 

• leda och samordna arbetet med energi- och klimatomställningen 
i regioner och kommuner, 

• leda och samordna planering av energiförsörjningen i syfte att öka 
takten i omställningen till förnybara och fossilfria alternativ inom 
såväl produktion som användning, 

• främja elektrifiering, energieffektivisering, 

• bidra till bättre underlag för prognoser och utredningar inom 
energiområdet, t.ex. beräkningar av investeringsbehov samt andra 
typer av planering, 

• samla planeringsunderlag för t.ex. fysisk planering, genom att sam-
manställa information om bl.a. utbyggnad, förstärkning och för-
nyelse av elnätet som planeras i regionen. Energi- och klimatpla-
ner kan på detta sätt tydliggöra för regionen relevanta delar i Svenska 
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kraftnäts investeringsplan respektive relevanta regionnäts nätut-
vecklingsplaner. 

Hur stora resurser som krävs för omställningen påverkas bl.a. av i 
vilken utsträckning ny eller förändrad produktion och användning 
anpassar sig till elsystemet. Förmågan till anpassning och flexibilitet 
kan också påverka hur snabbt nya eller förändrade verksamheter eller 
åtgärder av betydelse för omställningen kan genomföras. De förut-
sättningar som nätutvecklingsplanerna presenterar avseende tillgäng-
lig nätkapacitet och behov av anpassning av elnätet bör också beaktas 
i annan planering. Utredningen bedömer att en utvecklad energi- 
och klimatplanering kan bidra till att samordna nätutvecklingsplaner 
med övrig planering. 

Vad ett uppdrag till en utredning bör omfatta 

En utredning bör tillsättas för att se över hur energi- och klimat-
planeringen bör struktureras och samordnas på ett tydligare sätt än 
i dag. 

Frågan hur energi- och klimatarbete vid länsstyrelserna ska stärkas 

Regelverket som reglerar länsstyrelsens arbete med energi och klimat 
bör ses över så att det utformas på ett långsiktigt sätt som bidrar till 
enhetlighet i länsstyrelsens arbete med energi och klimat. Länsstyrel-
sens arbete med energi- och klimatstrategier bör utvecklas. 

Den föreslagna utredningen bör se över hur länsstyrelsens upp-
drag kan utökas till att, utöver arbetet med energi- och klimatstrate-
gier, omfatta framtagande av regionala planeringsunderlag och hand-
lingsplaner för energi och klimat. Exempel på aspekter som bör ingå 
i sådant underlag och sådana planer är t.ex. energiförsörjning, energi-
effektivisering, efterfrågeflexibilitet, energidistribution, elektrifier-
ingen av industri och transporter, nyetableringar av verksamheter 
som behövs för energi- och klimatomställningen samt en beredskap 
att hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra 
påfrestningar på samhället eller i händelse av höjd beredskap. 

Det bör utredas hur länsstyrelsens arbete inom energi och klimat 
kan bidra till och bör beaktas i annan planering, t.ex. utvecklings-
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strategier och fysisk planering enligt PBL, dvs. översiktsplanering 
och detaljplanering. Planeringsunderlag bör i möjligaste mån ges en 
geografisk dimension t.ex. i form av kartor som kan underlätta hän-
syn till energi och klimat i den fysiska planeringen. 

Strategier, underlag och handlingsplaner behöver tas fram i sam-
verkan med t.ex. regionerna, kommunerna och andra relevanta aktö-
rer. Den föreslagna utredningen bör överväga om Energimyndigheten, 
Energimarknadsinspektionen, Boverket och Tillväxtverket bör ges i 
uppdrag att stödja länsstyrelserna i energi- och klimatarbetet och i 
så fall på vilket sätt. Det bör utredas på vilket sätt storregional sam-
ordning kan tillgodoses och hur länsstyrelserna bör samordna strate-
gier mellan sig för att skapa en helhetsbild som kan bidra till de 
nationella energi- och klimatplanerna samt till Svenska kraftnäts nät-
utvecklingsplan. Länsstyrelsen i Dalarnas län har, i sin roll som värd-
län för Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, ett 
uppdrag, som kan utvecklas, om att samlat redovisa länsstyrelsernas 
arbete för att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen. 

Översynen bör också inkludera en analys av hur strategier och 
underlag ska uppdateras regelbundet, t.ex. genom att relatera dem till 
den klimatpolitiska handlingsplanen. Det skulle kunna ske t.ex. ge-
nom att energi- och klimatstrategier tas fram året efter varje klimat-
politisk handlingsplan som ett led i genomförandet av dem. Därefter 
behöver regionala planeringsunderlag och handlingsplaner också upp-
dateras. De skulle då även kunna utgöra ett underlag för nästkom-
mande klimatpolitiska handlingsplan. 

Lagen om kommunal energiplanering ska ses över 

På kommunal nivå regleras energiplanering i lagen om kommunal 
energiplanering, som beskrivs i avsnitt 5.4.2. De flesta kommuner 
arbetar aktivt med energifrågor och sedan 2010 har flera kommuner 
använt en klimatstrategi i stället för en energiplan.9 

Regeringen bedömer i elektrifieringsstrategin10 att klimatomställ-
ning och relaterad elförsörjning behöver betraktas mer samlat på 
kommunal nivå och att mer samordning behövs. Regeringen lyfter 
även vikten av att energiplanering förankras i fysisk planering och 

 
9 Boverket (2014a), s. 51 f. 
10 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 27 f. 
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regionala utvecklingsstrategier. Utredningen delar dessa bedömningar 
med tillägget att motsvarande behov gör sig gällande inom klimat-
arbetet. Genom bl.a. elektrifiering och energieffektivisering finns i dag 
och i den närmast förutsebara framtiden en stark koppling mellan 
energi- och klimatmålen. Lagen om kommunal energiplanering bör 
därför ses över för att i stället gälla kommunal energi- och klimat-
planering. Även regionernas roll bör förtydligas. 

Miljömålsrådet rekommenderar11 att det kommunala ansvaret för 
planering och förebyggande arbete när det gäller hållbar elektrifiering 
förtydligas och att en översyn av lagen om kommunal energiplanering 
genomförs. Aspekter rörande hållbar elektrifiering, såsom elproduk-
tion, nätkapacitet, lagring och flexibilitet nämns som aspekter som 
bör ingå i den kommunala planeringen. Detsamma gäller trygg ener-
giförsörjning, beredskap att hantera kris och krig samt riksintressen 
för vindkraft. Översynen bör enligt Miljömålsrådet innebära ett hel-
hetsgrepp i syfte att tydliggöra lagens omfattning och innehåll samt 
kopplingarna till övrig kommunal planering. Syftet med kommunala 
energi- och klimatplaner, vad de ska innehålla och hur de efter fram-
tagandet ska användas strategiskt i det kommunala, regionala och 
nationella arbetet bör också förtydligas. Hur ansvaret för tillsyn och 
tillhörande tillsynsvägledning ska organiseras är frågor som bör utredas. 

Utredningen delar Miljömålsrådets slutsats att lagen om kommunal 
energiplanering behöver ses över och instämmer i den rekommende-
rade omfattningen med följande tillägg. Länsstyrelsen bör bidra med 
stöd i kommunernas arbete med energi- och klimatplaner. Vid en 
översyn behöver även analyseras hur regelefterlevnaden ska kontrol-
leras och om det ska finnas möjligheter att styra kommunal energi- och 
klimatplanering eller ingripa i denna och i så fall under vilka förut-
sättningar. Elektrifieringsstrategin aviserar i åtgärd 812 en kommande 
översyn av myndigheternas ansvar och uppgifter inom energiområdet 
och fördelningen av ansvar bör samordnas med denna översyn. Ut-
redningen anser att även andra riksintressen av betydelse för energi- 
och klimatomställningen än vindkraft bör ingå i den kommunala pla-
neringen. Hur de kommunala planerna bör samverka med nätutveck-
lingsplanerna och övrig planering, t.ex. utvecklingsstrategier och fysisk 
planering bör analyseras. 

 
11 Miljömålsrådet (2022), s. 31. 
12 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 31 f. 
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Miljömålsrådet föreslår att Energimyndigheten tillsammans med 
berörda myndigheter ska få uppdraget att se över lagen om kommu-
nal energiplanering. Eftersom utredningens förslag bl.a. syftar till att 
säkerställa enhetlig struktur och samordning av energi- och klimat-
planering på olika nivåer anser utredningen dock att översynen bör 
genomföras samlat med utredningen av länsstyrelsens arbete med 
energi- och klimat som redovisas under rubriken Frågan hur energi- 
och klimatarbete vid länsstyrelserna ska stärkas i detta avsnitt. 

Frågan om och i så fall hur elnätsbyggnation bör prioriteras 

I Elektrifieringsstrategin anges regeringens ambition att effekt- eller 
nätkapacitetsbrist inte ska stå i vägen för elektrifieringen.13 Trots 
denna ambition bedömer utredningen att med den snabba utbygg-
nad och förstärkning av elnätet som är önskvärd kommer det i prak-
tiken behöva ske prioriteringar mellan olika utbyggnads- och för-
stärkningsprojekt. 

Den som innehar en nätkoncession är enligt 3 kap. 6–8 §§ ellagen 
(1997:857) skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anlägg-
ning, om det inte finns särskilda skäl att neka anslutningen.14 Som 
särskilda skäl beaktas främst tillgången på ledig kapacitet i nätet. 
Koncessionshavaren ska alltså befrias från sin anslutningsskyldighet 
om det inte finns ledig kapacitet. I en sådan situation ska nämligen 
de som redan är anslutna ha företräde.15 En koncessionshavare har 
ett absolut ansvar att leverera el till sina befintliga kunder.16 Det krävs 
inte att en koncessionshavare ska göra stora och kostsamma inve-
steringar för att en anläggning ska kunna anslutas.17 

Även om kapacitetsbrist utgör skäl att neka anslutning framgår 
också av förarbetena18 att det i koncessionshavarens skyldighet att 
ansluta ledningar till ledningsnätet ingår en skyldighet att förstärka 
överföringskapaciteten när den är begränsad i förhållande till önske-
målen om överföring. Koncessionshavaren har genom koncessionen 
ett monopol på verksamheten och bör därför bygga ut överförings-

 
13 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 19. 
14 I prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 
föreslås vissa ändringar i ellagen kopplat till anslutningsplikten. 
15 Prop. 1996/97:136, Ny ellag, s. 141. Se även prop. 1993/94:162, Handel med el i konkurrens, 
s. 50 f. 
16 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 65 f. 
17 Prop. 1996/97:136, s. 142, prop. 1993/94:162, s. 51. 
18 Prop. 1993/94:162, s. 51. 
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förmågan på sitt nät i den omfattning som kunderna behöver. Energi-
marknadsinspektionen har analyserat anslutningsprocessen vid kapaci-
tetsbrist och konstaterar att branschpraxis är att hantera anslutnings-
ärenden i den ordning de kommer in. Regelverket ger ingen tydlig 
vägledning avseende hur kön bör hanteras när det uppstår kapacitets-
brist. Energimarknadsinspektionen bedömde dock att det inte finns 
något som hindrar att nätföretagen använder andra objektiva krite-
rier än kötid. Vilka kriterier som får användas är dock inte klarlagt.19 

Utredningen bedömer att skyldigheten att ansluta producenter och 
användare riskerar att inte ge tillräcklig tydlighet för nätföretagens 
prioriteringar samtidigt som den riskerar att skapa orimliga förvänt-
ningar hos producenter och användare. Dessa förväntningar kan i sig 
utgöra ett hinder för alternativa lösningar på överföringsbehoven. 
Samtidigt är någon form av anslutningsplikt en central funktion på 
en marknad som utgörs av legala monopol. 

Olika typer av prissignaler på elmarknaden och reglering av nät-
tariffer eller anslutningskostnader är exempel på styrmedel som påver-
kar hur aktörer agerar. Det kan ur ett klimatperspektiv diskuteras 
om det vore lämpligt att i större utsträckning använda planerings-
verktyg för att på ett väl underbyggt och transparent sätt kunna prio-
ritera mellan t.ex. olika aktörers efterfrågan på anslutning till elnätet. 
Klimatperspektivet är dock endast ett av många perspektiv på en säker 
elförsörjning varför även andra frågor som t.ex. samhällsviktiga funk-
tioners behov, elberedskap och tillväxt skulle behöva utredas ur ett 
bredare perspektiv. Dessutom måste beaktas att elförsörjningen bör 
betraktas integrerat med energiförsörjningen i stort. 

Frågan om prioriteringar bör göras och om planering i så fall bör 
användas som ett verktyg för att göras sådana prioriteringar skulle 
kunna ingå i den föreslagna utredningen av energi- och klimatpla-
nering såväl på regional nivå, som redovisas under rubriken Frågan 
hur energi- och klimatarbete vid länsstyrelserna ska stärkas som på 
kommunal nivå, som redovisas under rubriken Lagen om kommunal 
energiplanering ska ses över. En sådan analys kan också inkludera andra 
åtgärder som skulle kunna minska behovet av att prioritera mellan 
användare såsom möjlighet att säga upp abonnemang som inte ut-
nyttjas avseende effekt och införa tidsbegränsningar eller avgifter för 
ansökan om anslutning i syfte att undvika luftbokningar. Om planer-
ingsverktyg används i syfte att prioritera mellan anslutningar i elnätet 

 
19 Energimarknadsinspektionen (2020b), s. 129 ff. 
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bör också reglerna om anslutning ses över så att planerna inte blir 
oförenliga med de krav som ställs på nätföretaget. 

6.2.2 Stärkt vägledning för fysisk planering 

Fysisk planerings påverkan på behovet av nätkapacitet 

I den mån förändringar som elektrifieringen innebär medför placer-
ing av byggnader eller byggnadsverk som ska prövas enligt PBL ska 
enligt 2 kap. 5 § PBL hänsyn tas till energitillförsel och energihushåll-
ning. Nätutvecklingsplanernas information om vad som krävs för att 
ansluta ny elanvändning till elnätet kommer att bidra till ökad kun-
skap om vilka hänsyn kommunen behöver ta vid tillämpning av 2 kap. 
5 § PBL i sitt planarbete. Även Elektrifieringsstrategins åtgärd 320 
om nationella och regionala nätkapacitetskartor kan underlätta, sär-
skilt om de kopplas till information på lokal nivå. 

Beaktande av elnätets befintliga och planerade markbehov 

Klimat- och energiomställningen och den anpassning av elnätet som 
krävs innebär att elnätets befintliga markanspråk behöver upprätt-
hållas men också att ny mark behöver tas i anspråk för elnätets be-
hov. Som redovisas i kapitel 3 uppmanar21 Europeiska kommissionen 
EU:s medlemsstater att se till så att bl.a. planering av anläggningar 
för produktion av energi från förnybara energikällor, anläggningarnas 
anslutning till nätet och nätet i sig ska ligga i det överordnade all-
mänintresset och omfattas av det mest fördelaktiga förfarande som 
deras planerings- och tillståndsförfaranden ger utrymme för. Utred-
ningen bedömer trots detta att konkurrensen om markanvändning 
är en central faktor bakom långa ledtider för elnätsbyggnation och 
för möjligheterna att upprätthålla befintliga nät. 

I elektrifieringsstrategin framhålls att om energisystemets behov 
beskrivs tidigt ökar också utsikterna att hantera målkonflikter tidigt 
i planeringsprocessen.22 Utredningen bedömer, i likhet med Nätkon-

 
20 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 29. 
21 Meddelande från kommissionen, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare 
och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris, COM(2022) 108 final, 8 mars 2022, s. 10. 
22 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 28. 
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cessionsutredningen23, att lagstiftningen genom PBL och hushåll-
ningsbestämmelserna i miljöbalken, se avsnitt 5.4.2, är tillräcklig för 
att elnätets behov av mark ska kunna beaktas i den fysiska planer-
ingen. Utredningen har också kommit fram till samma slutsats som 
Nätkoncessionsutredningen att det finns behov av att Boverket för-
tydligar hur regelverket ska tillämpas, dock med den skillnaden att 
utredningen anser att Boverket bör ges ett sådant uppdrag. 

Beakta befintligt nät 

Det finns en risk att konkurrerande markanvändning invid ledningar 
i förlängningen kan innebära att befintliga ledningar inte längre kan 
användas på aktuell plats, t.ex. för att de krav som ställs på el- eller 
driftsäkerhet inte längre kan upprätthållas eller för att krav ställs på 
flytt av ledningar av hänsyn till boendemiljöer. Att upprätthålla be-
fintligt nät är av stor betydelse för att elnätet ska kunna klara de ut-
maningar som energi- och klimatomställningen innebär och det är 
därför väsentligt att befintligt nät beaktas i den kommunala och, i 
förekommande fall regionala, fysiska planeringen. 

Att elnätet ska beaktas följer av lagstiftningen. Vid planläggning 
av markanvändning ska enligt 2 kap. 2 § PBL företräde ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning och 
3–4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Enligt utredningen får mark som 
redan används för ledningar som kräver linjekoncession i regel anses 
särskilt lämplig att använda för energidistribution. Vid en sådan be-
dömning följer det av 3 kap. 8 § miljöbalken att dessa markområden 
så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Utredningen anser att stärkt vägledning behövs i syfte att öka kom-
munernas möjlighet att i sin planering bedöma och beakta elnätet. 
Bedömningen av vad som kan försvåra användandet av en ledning är 
komplex och förutsätter kunskap om driftsäkerhetskrav, elsäkerhet 
och elnätets inbördes beroenden samt vilka förändringar som kan 
försvåra upprätthållande t.ex. vid en framtida förnyelse eller ompröv-
ning. För att kunna ta hänsyn till befintligt elnät i planeringen måste 
kommunerna ha kunskap om vilka åtgärder invid en ledning, och på 

 
23 SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 217 f. 
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vilka avstånd, som kräver en bedömning i relation till den aktuella 
ledningen. 

Boverket har tidigare haft särskilda uppdrag kopplade till stärkt 
kompetens inom PBL i syfte att bidra till att skapa en enhetlig och 
effektiv tillämpning av PBL i hela landet. Detta arbete har bl.a. resul-
terat i PBL kunskapsbanken24 där Boverkets vägledning om PBL är 
samlad. Utredningen bedömer att vägledning kopplad till elnät bör 
ses över och utvecklas i ljuset av de utmaningar som elektrifieringen 
innebär. Utredningen anser därför att Boverket i samråd med Elsäker-
hetsverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrel-
serna, Svenska kraftnät och Energiföretagen bör ges ett uppdrag att 
se över vägledningen kring PBL och elnät i syfte att tydliggöra vad 
som kan innebära att användandet av elnät försvåras och underlätta 
hänsyn i den fysiska planeringen. 

Som framgår av avsnitt 5.3.5 beräknas 70 procent av planerad el-
nätsbyggnation till 2050 avse befintligt nät. Det kan röra sig om såväl 
förnyelser av befintliga ledningar som förstärkningar av dessa. Vid 
en förnyelse inom ramen för en befintlig koncession är det inte ovan-
ligt att ledningen inte kan tas ur drift eftersom ledningen behövs för 
elförsörjningen. I sådana situationer byggs den förnyade ledningen 
invid den gamla varefter den gamla rivs. Om marken invid ledningen 
har tagits i anspråk för annan användning kan det försvåra eller till 
och med hindra en förnyelse. Om elnätet däremot beaktas i större 
utsträckning i den fysiska planeringen kan konflikter mellan elnät och 
andra typer av markanvändning minska vilket skulle underlätta för-
nyelser och sådana förstärkningar som kan genomföras i en befintlig 
ledningssträckning. 

Det är inte uteslutet att det förekommer situationer där det inte 
längre är förenligt med god hushållning eller den bebyggda miljöns 
utveckling att ha kvar en ledning i befintlig sträckning. Sådana situa-
tioner bör enligt utredningen i första hand hanteras i anslutning till 
ombyggnation av en sådan ledning i dialog med berört nätföretag. 
I andra hand finns viss möjlighet att begära en omprövning av kon-
cessionen, se avsnitt 6.3.2 och 10.1.2. 

 
24 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken. 
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Planera för nya ledningar 

Utredningen anser att kommunerna och berörda regioner princi-
piellt bör ta större hänsyn till planerade nya ledningar och förstärk-
ningar som behöver genomföras i nya ledningssträckor. Det kan i 
dessa fall dock vara svårare att avgöra vilket behov av mark sådan 
elnätsbyggnation kommer att ha eftersom ledningars lokalisering inte 
är bestämd och avgörs genom samlade bedömningar av ett antal fak-
torer såsom risken för skador och olägenheter på människors hälsa 
och miljö, intrång i enskildas rättigheter, påverkan på kulturmiljö, 
god hushållning med mark- och vattenresurser, ett elsäkert utförande 
och byggtekniska aspekter. 

Som redovisas i kapitel 5 infördes i början av 1980-talet ett fri-
villigt samrådsförfarande på central respektive regional nivå och ett 
system för att ta fram rapporter till regeringen respektive länsstyrel-
serna om elnätets utbyggnadsbehov som underlag för den regionala 
planeringen. Utredningen tolkar förarbetena så att det med central 
nivå avsågs den nationella nivån. I förarbetena till den äldre plan och 
bygglagen (1987:10) framgår också att lagstiftaren utgick från att 
kraftledningsfrågorna skulle diskuteras utförligt mellan kommuner 
och länsstyrelse vid upprättande eller ändring av översiktsplaner. 

Sedan dess har lagstiftningen och tillämpningen förändrats och 
det har inte heller, som framgår av kapitel 5, byggts så mycket elnät 
på högre spänningsnivåer. I dag utreds var nya ledningar ska byggas 
på olika sätt beroende på om de byggs inom ramen för en områdes-
koncession eller en linjekoncession. För de senare sker lokaliserings-
utredningen ofta inom ramen för den specifika miljöbedömningen 
och det samråd som sker enligt 6 kap. miljöbalken. 

En stärkt samordning mellan översiktsplanering och utbyggnads-
processen skulle kunna minska de markanvändningskonflikter som 
uppstår när elnät som kräver linjekoncession ska byggas. Samtidigt 
får sådan samordning inte riskera att ledtiderna för elnätsbyggnation 
förlängs. Gällande lagstiftning uppställer inte något krav på att en 
koncession ska vara förenlig med en översiktsplan även om den kan 
ha vägledande betydelse för vissa frågor som avgör om vald lokaliser-
ing är lämplig. Utredningen anser att det inte bör ske några föränd-
ringar i detta avseende. Däremot bör information om planerad el-
nätsbyggnation i kommunerna förtydligas så att den kan beaktas i 
översiktsplaneringen och berörda nätföretag kan involveras i över-
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siktsplaneringen. Även vid detaljplanering bör elnätets markanspråk 
beaktas. 

Enligt gällande rätt har länsstyrelsen en central roll enligt 3 kap. 
10 § PBL att ta till vara och samordna statens intressen och verka för 
att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses i kom-
munens översiktsplanering. Länsstyrelsen ska också redovisa sådana 
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 
översiktsplanens aktualitet under den andra halvan av tiden mellan 
två ordinarie val till kommunfullmäktige. Ytterligare bestämmelser 
om planer och planeringsunderlag finns i 3 kap. 11–13 §§ miljöbalken. 
Länsstyrelsen ska enligt dessa bestämmelser ställa samman utred-
ningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för 
hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga 
myndigheter. Länsstyrelsen ska på begäran tillhandahålla planerings-
underlag åt de kommuner och myndigheter som ska tillämpa miljö-
balken och åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

Utredningen anser att regionala planeringsunderlag för energi- 
och klimat som tas fram av länsstyrelsen, se avsnitt 6.2.1, skulle kunna 
vara ett verktyg för att sammanställa vilket behov av mark som trans-
missions- och regionnätens utvecklingsplaner innebär i respektive län. 
Genom att ge länsstyrelsen en stärkt roll och resurser att förmedla 
dessa markbehov bedömer utredningen att elektrifieringen skulle 
underlättas. När det gäller lokalnätets markbehov bör detta kunna 
sammanställas i den kommunala energi- och klimatplaneringen för 
att tjäna som underlag för den fysiska planeringen. 

De förslag25 som Miljömålsrådet och Boverket lämnar om en 
utvecklad nationell planering kan bidra till att nationella mål analy-
seras ur ett rumsligt perspektiv, att avvägningar vid vissa målkon-
flikter kan göras på ett bättre underlag och att det blir tydligare vilka 
planerade ledningar som är av nationell betydelse för omställningen. 
Det kan i sin tur öka förutsättningarna att dialog förs och hänsyn tas 
till sådana ledningar vid översiktsplaneringen. 

 
25 Miljömålsrådet (2022), Boverket (2022). 
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6.2.3 Uppdaterade områden av riksintresse för energidistribution 

Som framgår i avsnitt 6.2.2 förespråkar utredningen att beaktandet 
av statliga och mellankommunala intressen i första hand ska stärkas 
genom ökad information och vägledning till kommuner och regio-
ner med uppdrag att genomföra fysisk planering. Information, kun-
skap och kompetens ökar möjligheten att göra de avvägningar och 
de val som ligger i kommunens intresse eller som följer av PBL. 

Det kan dock också behövas statlig styrning av mer tvingande 
slag t.ex. genom möjligheter för länsstyrelsen att ingripa om statliga 
intressen förbises i den fysiska planeringen. Ökade möjligheter att göra 
mer välavvägda bedömningar av markanvändningsintressen innebär 
inte en garanti för att så sker i praktiken. Det gäller i synnerhet när 
det finns skillnader mellan kommunala, regionala eller nationella mål, 
t.ex. för elnät av nationell betydelse där nyttan inte alltid direkt till-
kommer de kommuner vars mark tas i anspråk. Utredningen bedömer 
dock att det i nuläget inte är motiverat att införa någon ny ingri-
pandegrund eller någon ny modell för statlig styrning av den fysiska 
planeringen kopplat till elnät. Skälet för det är att utredningen anser 
att lagstiftningen, genom bestämmelserna om områden av riksintresse 
i 3 kap. miljöbalken, i och för sig är tillräcklig för att säkerställa nöd-
vändig statlig styrning. 

Det framgår av 3 kap. 8 § andra stycket miljöbalken att mark- och 
vattenområden som är av riksintresse för anläggningar för energi-
produktion eller energidistribution ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vatten-
områden ska vissa myndigheter lämna uppgifter om områden som 
myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 
När det gäller område av riksintresse för energidistribution har Energi-
myndigheten endast pekat ut sådana områden i begränsad omfattning. 
Utpekandena omfattar transmissionsnät i Södermanlands och Örebro 
län samt åtta områden av riksintresse avseende anslutningsledningar 
av energiproduktion (värmekraft) till transmissionsnätet.26 

Hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken har varit före-
mål för översyn och analys av dess brister.27 Det finns ett stort antal 
statliga markanspråk som har pekats ut för olika intressen och dessa 

 
26 Boverket (2021), s. 175 f. 
27 SOU 2015:99, Planering och beslut för hållbar utveckling. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. 
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är i behov av översyn. Boverket har haft i uppdrag att samordna fem 
myndigheters översyn av kriterierna för och anspråk på områden av 
riksintresse, däribland Energimyndigheten. Översynen syftade enligt 
regeringens beslut28 till en kraftig minskning av antalet områden som 
pekas ut som riksintresse och den samlade yta som dessa avser. 
I samband med detta uppdrag kom Energimyndigheten fram till att 
riksintresseanspråken i Södermanlands och Örebro län kan avstås 
men att det bör invänta en utredning av hela transmissionsnätet. 
Energimyndigheten framhöll i sitt underlag29 till Boverkets rapport 
2021 att ett avstående inte var motiverat av att anläggningarna sak-
nade nationell betydelse, utan av att det inte är ändamålsenligt att peka 
ut delar av transmissionsnätet eftersom det som helhet är av nationellt 
intresse. Energimyndigheten bedömde också att det skulle vara pro-
blematiskt utifrån bl.a. elektrifiering om målsättningen skulle vara 
kraftigt minskade riksintresseanspråk inom myndighetens ansvars-
område. Energimyndigheten lyfte i stället att utvecklingen innebär 
att behovet av transmissionsnätet ökar och motiverar ett utpekande 
av hela eller delar av transmissionsnätet som områden av riksintresse 
för energidistribution. 

För en effektiv tillämpning av bestämmelserna om områden av 
riksintresse i 3 kap. miljöbalken och PBL anser utredningen att det 
är av avgörande betydelse att staten tydligt kommunicerar vilka mark- 
eller vattenområden som är av nationell betydelse för elnätet och de 
hänsyn som kommunerna och berörda regioner ska ta. I Elektrifier-
ingsstrategin framhålls som åtgärd 430 att områden av riksintresse för 
energidistribution bör uppdateras och lägesredovisas kontinuerligt. 
Utredningen delar den bedömningen. Utredningen anser att upp-
daterade områden av riksintresse för energidistribution, åtminstone 
såvitt avser elnät, är avgörande för att elnät av nationell betydelse ska 
kunna upprätthållas och byggas ut på ett effektivt sätt. Hushållnings-
bestämmelserna och lagstiftningen kring områden av riksintresse har 
betydelse i många frågor som påverkar elnätets förutsättningar, t.ex. 
kommunal planering enligt PBL, utpekande av skyddade områden 
invid ledningar och stationer samt tillstånd till miljöfarliga verksam-
heter eller vattenverksamheter invid ledningar och stationer. Hushåll-

 
28 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse, Finansdeparte-
mentet Fi2020/00252/SPN, 23 januari 2020, s. 1. 
29 Energimyndigheten (2021d). 
30 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 29 f. 
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ningsbestämmelserna har även betydelse vid lokaliseringsutredning 
och val av plats för elledningar och därmed koncessionsprövningen. 

Utredningen kan inte inom ramen för sitt uppdrag bedöma lämp-
ligheten med systemet områden av riksintresse men kan konstatera 
att det finns ett starkt behov av att kunna skydda vissa anläggningar, 
eller i ett fåtal fall nya ledningsdragningar, som är av nationell bety-
delse för klimat- och energimålen. Regelverket kring områden av riks-
intressen är det system som gällande lagstiftning tillhandahåller för 
att bevaka och ingripa till skydd för statliga intressen i den fysiska 
planeringen varför det är väsentligt att det också tillämpas genom 
utpekande av vilka områden som är av nationell betydelse för energi-
distribution. Att så omfattande mark- och vattenområden är utpe-
kade som riksintresse för andra syften är också något som försvårar 
förnyelse, förstärkning och nybyggnation av elnät. Det gäller särskilt 
så länge uppdaterade områden av riksintresse för elnät saknas efter-
som det utan sådant utpekande inte sker någon avvägning enligt 3 kap. 
10 § miljöbalken. 

Skulle områden av riksintresse inte tillämpas på ett sätt som är 
ändamålsenligt för att säkerställa statens intressen kopplade till el-
nätet bör dock frågan om nya regler som säkerställer hänsyn till elnät 
av nationell betydelse i den fysiska planeringen övervägas. Det finns 
i dag inget annat skydd med motsvarande rättsverkan som kan an-
vändas för att skydda statens intressen inom energidistribution. Det 
är i sammanhanget viktigt att skilja på statens intressen och nätföre-
tagets intressen. 

Ett annat rättsligt institut som ibland lyfts fram som ett skydd 
när det gäller nätföretagens intressen är ledningsrätt. En sådan förut-
sätter inte att berört elnät är av nationell betydelse. Ledningsrätt är 
rättsligt att betrakta som en rättighet i relation till markägare och 
inte en skyddslagstiftning. Den etablerar i stället en särskild rätt att 
använda utrymme på en fastighet. Den ger visserligen innehavaren av 
rättigheten, t.ex. ett nätföretag, en klagorätt t.ex. vid beslut om an-
tagande av översiktsplan, detaljplan eller ett bygglov som berör nät-
företagets rättighet. De materiella bestämmelser som tillämpas i rela-
tion till en ledningsrätt skiljer sig dock avsevärt från de som gäller 
till skydd för ett område av riksintresse. En särskild rätt kan t.ex. i 
vissa fall lösas in av kommunen vid antagande av en detaljplan, varvid 
bedömningen avser frågan om fördelarna som uppnås med planen 
överväger de olägenheter som planen orsakar för enskilda. Ett om-
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råde av riksintresse däremot innebär ett offentligrättsligt utpekande 
av ett nationellt intresse som ges ett tvingande skydd och som bl.a. 
ska bevakas av länsstyrelsen vid kommunal översikts- och detalj-
planering. En ledningsrätt bör och kan inte ges en motsvarande vikt 
i rättsordningen. 

6.3 Tydligare prövning av linjekoncessioner 

Utredningens förslag 
1. Lämplighetsbedömningens omfattning klargörs 
Lämplighetsprövningens omfattning ska tydliggöras och avgrän-
sas genom att det införs en bestämmelse i 2 kap. 12 a § ellagen 
som anger när en starkströmsledning anses vara lämplig från all-
män synpunkt. Ledningen ska enligt bestämmelsens första stycke 
anses vara lämplig från allmän synpunkt om  

• en ledning behövs för att uppfylla skyldigheter enligt ellagen 
eller krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen, 

• en ledning behövs för en säker och tillräcklig elförsörjning, 

• ökad nätkapacitet bedöms samhällsekonomiskt lönsamt, eller 

• en ledning behövs för att tillgodose ett annat angeläget allmänt 
intresse. 

En ledning som anses lämplig från allmän synpunkt ska också 
enligt bestämmelsens andra stycke ha en ändamålsenlig placering 
i nätet och en ändamålsenlig teknisk utformning i fråga om lik- 
eller växelström samt spänning. 

2. Miljöprövningens omfattning förtydligas 
Bestämmelsen i 2 kap. 17 § ellagen om miljöbalkens tillämpning 
ska ändras så att det tydliggörs att det är byggande och använd-
ning av ledningen med en i huvudsak bestämd sträckning som ska 
vara förenlig med 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken. 

Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken ska 
endast tillämpas i ett ärende om linjekoncession i fråga om led-
ningens i huvudsak bestämda sträckning och om beslutet innebär 
ändrad markanvändning. 
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3. Krav på innehållet i en ansökan om linjekoncession uppdateras 
Bestämmelsen i 5 § förordningen (2021:808) om nätkoncession 
ska ändras så att kravet på redovisning av alternativa lednings-
sträckningar tas bort vid en ansökan om linjekoncession. Bestäm-
melser om redovisning av alternativ finns i miljöbalken. 

4. Miljöprövningen underlättas genom ökad vägledning 

• Folkhälsomyndigheten ska ges i uppdrag att ta fram vägledning 
för bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
på grund av lågfrekventa magnetfält vid byggande av elledningar. 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för Miljömedicin ska 
bistå Folkhälsomyndigheten med kunskapsunderlag som re-
spektive myndighet kan tillhandahålla. Samråd ska ske med 
Naturvårdsverket om och i den utsträckning avvägningar mot 
andra intressen som skyddas enligt miljöbalken aktualiseras. 
Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige bör tillhanda-
hålla tekniska underlag och beräkningar. 

• Naturvårdsverket ska ges i uppdrag att ge vägledning om påver-
kan på fåglar av olika typer av elledningar. Uppdraget bör om-
fatta såväl vägledning i fråga om bedömning av risker för kolli-
sion och fågeldöd som risker med avverkning av ledningsgator. 
Uppdraget bör också inkludera vägledning för när vilka skydds-
åtgärder kan vara miljömässigt motiverade. Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU), Artdatabanken, bör bistå med fakta- och kun-
skapsunderlag som de kan tillhandahålla. Svenska kraftnät och 
Energiföretagen Sverige bör tillhandahålla tekniska underlag. 

• Länsstyrelserna ska ges ett uppdrag att utreda och klargöra sin 
roll i avgränsningssamråd och prövningen av elledningar som 
kräver linjekoncession. Uppdraget bör inkludera en översyn 
om och i så fall hur länsstyrelsen kan bidra till att underlätta 
lokaliseringsutredningar och effektivare samråd samt hur syftet 
med biotop- och strandskydd kan bevakas av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens roll i planering bör också beaktas i syfte att se 
över om synergieffekter finns mellan länsstyrelsens roll i pla-
nerings- och prövningsprocesser. 
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5. Bestämmelsen om villkor enligt ellagen 
Bestämmelsen om villkor i 2 kap. 18 § ellagen ska förtydligas ge-
nom hänvisning till miljöbalken samt att hänvisningen till säker-
hetsskäl och av annat skäl behövs från allmän synpunkt tas bort. 

Ett nytt stycke ska införas i bestämmelsen som föreskriver att 
villkor ska vara förenliga med syftet med ledningen, föreskrifter 
enligt 3 kap. 9 § ellagen, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § 
ellagen och föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen 
(2016:732). 

6. Ersättningsbestämmelserna ska ses över 
Regeringen ska tillsätta en utredning som ska se över bestämmel-
serna om ersättning för upplåtelse, inlösen och expropriation vid 
elnätsbyggnation. 

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen har analyserat om det är möjligt och lämpligt att för-
enkla processen eller minska de krav som ställs för att bevilja en linje-
koncession. Förenklingar måste vara förenliga med EU-rätten och 
egendomsskyddet i regeringsformen och upprätthålla grundläggande 
principer om hushållning med mark och vatten samt miljö- och hälso-
skydd. Utredningens förslag för tydligare prövning av linjekonces-
sioner syftar till att tydliggöra hur motstående intressen ska bedömas 
och vilka frågor som ska prövas enligt vilka bestämmelser, ellagens 
lämplighetsprövning eller prövningen enligt miljöbalken. Förslagen 
tydliggör bl.a. följande: 

• Frågan om en ledning behövs prövas genom bedömningen av an-
läggningens lämplighet enligt ellagen (lämplighetsprövning). Lämp-
lighetsprövningen inkluderar också en bedömning av vissa över-
föringstekniska aspekter. 

• Motstående markanvändningsintressen prövas genom tillämp-
ning av hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken och 
påverkan på människors hälsa och miljö genom tillämpning av hän-
synsreglerna i 2 kap. och bestämmelserna om miljökvalitetsnormer 
i 5 kap. miljöbalken (miljöprövningen). 
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Nätkoncessionsutredningens analys31 av koncessionsbeslut medde-
lade 2018 indikerade en då summarisk lämplighetsprövning. På senare 
år har lämplighetsprövningen dock fått nytt fokus och växt i om-
fattning. Bestämmelsen om anläggningens lämplighet i 2 kap. 12 § 
ellagen är allmänt hållen och ger utrymme för att inkludera många 
olika aspekter i prövningen. Såsom ellagen och miljöbalken har ut-
vecklats över tid kan vissa frågor också bedömas både inom ramen 
för lämplighetsprövningen och miljöprövningen. 

Det är av betydelse för förutsebara, effektiva och snabba proces-
ser att det är tydligt vilka krav som ställs för att en koncession ska 
beviljas och att det går att avgöra enligt vilka bestämmelser olika frågor 
bedöms. Tydliga krav och förutsebara prövningar underlättar fram-
tagande av en komplett ansökan och handläggningen av denna. Det 
kan också underlätta och effektivisera de samråd som sker inför en 
sådan ansökan. Den av utredningen föreslagna möjligheten att ansöka 
om förhandsbesked i fråga om anläggningens lämplighet som be-
skrivs i kapitel 6.2 förutsätter också att det tydligt avgränsas vilka 
frågor som ska bedömas inom ramen för lämplighetsprövningen. 

Utredningen föreslår att lämplighetsprövningen ska fokusera på 
om ledningen behövs, vilket bör vara fallet om den uppfyller skyl-
digheter enligt ellagen, krav som följer av EU-rätten eller behövs för 
en säker och tillräcklig elförsörjning. En ledning bör också anses lämp-
lig om ökad nätkapacitet bedöms samhällsekonomiskt lönsam. Det 
kan därutöver finnas andra situationer då en ledning ska anses lämp-
lig ur allmän synpunkt vilket bestämmelsen bör ge uttryck för. Där-
för föreslås att även ledningar som behövs för att tillgodose ett annat 
angeläget allmänt intresse ska anses lämpliga. 

Vissa grundläggande överföringstekniska aspekter bör också ingå 
i bedömningen av om en ledning ska anses lämplig. För att göra lämp-
lighetsprövningen förutsebar är det viktigt att dessa aspekter regleras 
uttömmande. Utredningen har kommit fram till att de aspekter som 
bör bedömas inom ramen för lämplighetsprövningen är ledningens 
placering i nätet, spänningsnivå och tekniska utformning i fråga om 
lik- eller växelström. När det gäller valet mellan kabel och luft-
ledning anser utredningen att särskilda regler behövs. Dessa beskrivs 
i avsnitt 6.4. 

Flera av de syften med lämplighetsprövningen som tidigare har 
angetts i förarbetena prövas och bedöms numera enligt miljöbalkens 

 
31 SOU 2019:30, s. 185. 
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bestämmelser t.ex. avvägning mot andra markanvändningsintressen, 
val av plats och skyddsåtgärder. Lämplighetsprövningen bör enligt 
utredningen inte inkludera en bedömning av sådana frågor, dvs. loka-
lisering och andra tekniska val än de överföringstekniska aspekter 
som framgår av författningsförslaget. Kravet på redovisning av alter-
nativa ledningssträckningar i förordningen (2021:808) om nätkon-
cession föreslås utgå eftersom det numera följer av 6 kap. 35 § miljö-
balken och 17 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) att sådana 
alternativ ska redovisas för ledningar som kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan. 

De bestämmelser i miljöbalken som ska tillämpas vid prövningen 
av en ansökan om linjekoncession framgår av 2 kap. 17 § ellagen. 
Utredningen föreslår att det tydligare ska framgå av lagstiftningen 
att miljöprövningen avser byggande och användning av ledningen. 

Nuvarande lagstiftning kan tolkas så att hushållningsbestämmel-
serna i 3–4 kap. miljöbalken har getts en mer omfattande tillämpning 
vid linjekoncessioner än vad som avsågs vid tillkomsten av den genom 
miljöbalken upphävda lagen (1987:12) om hushållning med natur-
resurser m.m. (naturresurslagen). Detta kan försvåra bl.a. förstärk-
ningar av befintligt nät. Utredningen föreslår därför att hushållnings-
bestämmelserna endast ska tillämpas i fråga om val av plats, dvs. för 
elnätets del den huvudsakliga sträckningen enligt 2 kap. 2 § ellagen, 
och vid beslut om ändrad markanvändning. 

En fråga som utredningen har analyserat är om lämplighetspröv-
ningen ska inkludera en bedömning av om en ledning är det mest ända-
målsenliga sättet att tillgodose elförsörjningens behov. Utredningen 
anser att den frågan bör bedömas i nätutvecklingsplaner och att den 
inte bör ingå i lämplighetsprövningen. För miljöprövningen gäller redan 
enligt 17 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) att alternativa 
sätt att nå samma syfte bara ska redovisas om länsstyrelsen under sam-
rådet har begärt en sådan redovisning. 

När det gäller de krav som ställs enligt hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken har utredningen kunnat konstatera att osäkerhet kring 
tillämpning av lagstiftningen och kravnivån kopplat till exponering 
för magnetfält och artskydd, särskilt fåglar, riskerar att bidra till ut-
dragna processer. Utredningen lämnar därför förslag om stärkt väg-
ledning i dessa frågor. Utredningen föreslår också att länsstyrelserna 
får ett uppdrag att se över sin roll i samråd och koncessionsprövning 
eftersom rollen inte är entydig och en tydligare roll skulle kunna öka 
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effektiviteten i prövningsprocesserna. Vid den översynen kan också 
analyseras om och i så fall på vilket sätt länsstyrelsens roll bör för-
ändras med anledning av utredningens förslag om undantag från 
vissa förbud i avsnitt 6.6. 

Villkor som riskerar att påverka ledningens funktion eller möjlig-
heterna uppfylla vissa föreskrifter enligt ellagen eller elsäkerhetslagen 
samt målen för driftsäkerhet i transmissionsnätet har såvitt utred-
ningen erfarit inte förekommit. Med ökad elnätsbyggnation bedömer 
utredningen dock att kraven på allt fler anpassningar kan komma att 
innebära en sådan risk. I syfte att bidra till ett stärkt system- och bered-
skapsperspektiv i koncessionsprövningarna föreslår utredningen att 
det tydliggörs att sådana villkor inte får föreskrivas. 

En översyn av ersättningsbestämmelserna föreslås eftersom en 
sådan översyn skulle kunna bidra till ökad acceptans och bättre för-
utsättningar att bygga ut elnätet på ett effektivt sätt. 

6.3.1 Lämplighetsbedömningens omfattning klargörs 

Lämplighetsbedömningens betydelse för tidsåtgång 

En linjekoncession får enligt 2 kap. 12 § ellagen bara beviljas om an-
läggningen är lämplig ur allmän synpunkt. Utöver den bestämmelsen 
finns det inga ytterligare författningsbestämmelser om hur lämplig-
hetsprövningen ska genomföras, vilket underlag som krävs eller enligt 
vilka bedömningsgrunder den ska göras. Syftet med prövningen, se 
avsnitt 5.4.3, att säkerställa att en ledning behövs och inte är olönsam 
för samhället framgår i förarbetena32. 

I betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät33 konstaterade 
Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03) att ellagen lämnar ett tolk-
ningsutrymme för prövningsmyndigheten kring vad som ska ingå i 
prövningen av en lednings allmänna lämplighet och att den prövningen 
skulle kunna förändras genom nya prioriteringar. Energimarknads-
inspektionen har också, enligt uppgift till Nätkoncessionsutredningen, 
inlett en förändring för ökat fokus på lämplighetsprövningen i syfte 
att motverka att samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs.34 

 
32 Prop. 1993/94:162, s. 147. 
33 SOU 2019:30. 
34 SOU 2019:30, s. 184 f. 
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Utredningen uppfattar utvecklingen så att lämplighetsprövningen 
på senare år har kommit att omfatta nya aspekter utan att ändrade 
prioriteringar för lämplighetsprövningen har beslutats genom änd-
ring i 2 kap. 12 § ellagen eller uttalanden i förarbeten. Utredningen 
har inte heller kunnat finna någon praxis där förutsättningarna för 
lämplighet har utvecklats. 

Det är visserligen sällsynt att Energimarknadsinspektionen avslår 
en ansökan om koncession på grund av att anläggningen inte anses 
lämplig ur allmän synpunkt.35 Lagstiftning med stort handlings-
utrymme för prövningsmyndigheten och bedömningar som kan påver-
kas av föränderliga prioriteringar som inte följer av författnings- eller 
praxisändringar skapar dock en osäkerhet och minskad förutsebar-
het. Det i sin tur ökar risken för behov av kompletteringar. Region-
nätsföretagen och Svenska kraftnät har också i en skrivelse36 till 
regeringen lyft bl.a. vikten av att förtydliga hur ledningens allmänna 
lämplighet enligt ellagen ska bedömas. 

Energimarknadsinspektionen framhåller i sin årsredovisning37 
2021 att kompletteringar medför avsevärt längre handläggningstider. 
Vid en genomgång av ett urval av Energimarknadsinspektionens krav 
på komplettering de senaste åren har utredningen kunnat konstatera 
att kompletteringar t.ex. har avsett 

• syftet med ledningen, 

• nuvarande och framtida effektbehov, 

• ledningens utformning, t.ex. stolptyper, förutsättningar för luft-
ledning respektive kabel, 

• vilken överföringskapacitet ledningen dimensioneras för, 

• elsäkerhetsaspekter som typ av systemjordning, nollpunktsutrust-
ning, beräknad jordslutningsström och frånkopplingstid samt 

• kostnader. 

 
35 Såvitt känt för utredningen förekommer endast enstaka äldre beslut där avslag motiverats i 
frågan om anläggningens lämplighet, se t.ex. regeringens beslut den 31 maj 2001 i ärende 
N2000/4477/ESB. 
36 Svenska kraftnät m.fl. (2021). 
37 Energimarknadsinspektionen (2022a), s. 65. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – elnät 

263 

En lämplighetsprövning anpassad till klimat- 
och energiomställningen 

Som redovisats i kapitel 5 är det av stor betydelse för energi- och 
klimatomställningen att elnätet kan anpassas i tid. Det är därför vik-
tigt att prövningen av elledningar inte görs mer omfattande än vad 
som är motiverat för att skydda andra starka intressen. 

En ledning som kräver linjekoncession orsakar i regel olägenheter 
för människors hälsa och miljön, begränsar möjligheterna att an-
vända marken för andra ändamål, orsakar intrång i enskildas möjlig-
heter att använda sin mark och innebär ett monopol och en rätt att ta 
ut nätavgifter. Med den utformning som intäktsregleringen har i dag 
kan det finnas ekonomiska incitament för nätföretagen att bygga 
ledningar även om dessa inte behövs. För flera av dessa aspekter har 
lämplighetsprövningen inneburit ett viktigt skydd. Även lämplighets-
prövningens historiska betydelse att ge staten ett reglerande infly-
tande över elförsörjningen bör nämnas. 

Miljöbalkens tillämpning vid koncessionsprövningen innebär enligt 
utredningen numera ett tillräckligt skydd för människors hälsa och 
miljö respektive annan användning av mark- och vattenområden vid 
koncessionsprövningen. Detsamma gäller säkerhetsfrågor som regle-
ras i elsäkerhetslagen. 

Koncessionspliktiga ledningar byggs i regel på annans mark. Ett 
beslut om linjekoncession innebär att vissa förutsättningar för att få 
utnyttja utrymme på en fastighet genom ledningsrätt inte behöver 
prövas i förrättningen enligt 11 § ledningsrättslagen (1973:1144). Det 
handlar t.ex. om bedömningen enligt 6 § ledningsrättslagen om ända-
målet med ledningen bör tillgodoses på annat sätt och om olägen-
heterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger 
fördelarna med den. Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen får den en-
skildas rätt till sin egendom endast inskränkas när det krävs för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen. 

För att ett koncessionsbeslut ska bibehålla sin betydelse vid en 
ansökan om ledningsrätt bör lämplighetsprövningen utformas så att 
koncession endast kan ges till ledningar som är motiverade av ange-
lägna allmänna intressen. Det innebär också att lämplighetsprövningen 
ger ett skydd mot att nätföretagen skulle kunna få koncession för 
ledningar som är onödiga. 
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I vissa situationer följer av lagstiftning, samhällets målsättningar 
för elförsörjningen eller en konkurrenskraftig elmarknad att en led-
ning är motiverad av angelägna allmänna intressen. Det bör förtyd-
ligas att om en ledning behövs av sådana skäl ska den också anses 
lämpligt ur allmän synpunkt. 

Lämplighetsprövningen bör också inkludera en bedömning av vissa 
överföringstekniska aspekter. Denna del av prövningen bör enligt 
utredningen dock begränsas till att avse sådana aspekter som är grund-
läggande för om ledningen kan tillgodose de behov den syftar till på 
ett ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att denna del av lämplighets-
prövningen ges tydliga ramar bl.a. eftersom det annars finns en risk 
för utdragna prövningsprocesser. 

Lämplighetsprövningen bör alltså fokusera dels på frågan om en 
ledning behövs eller ökad nätkapacitet är lönsam, dels på vissa an-
givna överföringstekniska aspekter. 

Med hänsyn till det stora behov av att bygga om eller ut elnätet i 
framtiden som har beskrivs i kapitel 5, anser utredningen att frågan 
om en planmässig utbyggnad åter har aktualiserats. Utredningen be-
dömer att den ökade samordningen mellan nätföretagen om elnätets 
utveckling i regel bör vara tillräcklig för att undvika att ledningar byggs 
som strider mot planer för elektrifiering på nationell nivå. Reger-
ingen har också i elektrifieringsstrategin38 påpekat att nätutvecklings-
planer bör vara förenliga med varandra och planerar att i åtgärd 3 ge 
Svenska kraftnät ett samordnande uppdrag i detta avseende. Fram-
kommer ändå skäl att anta att en ledning är oförenlig med nationella 
planer för elnätet bör det kunna beaktas vid bedömningen av om 
ledningen behövs. 

Bedömningen av om en ledning behövs eller ökad 
nätkapacitet är lönsam 

Skyldigheter enligt ellagen eller EU-rätt 

När en ledning behövs för att uppfylla skyldigheter enligt ellagen 
eller EU-rätt bör prövningen fokusera på om en sådan skyldighet 
föreligger och en ledning behövs för att tillgodose den skyldigheten. 

Som exempel kan nämnas en ledning som behövs för att ansluta 
en elektrisk anläggning till elnätet enligt 3 kap. 6 § ellagen. Förstär-

 
38 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 26 och 29. 
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kande åtgärder som krävs i andra delar av elnätet för att anslutningen 
ska kunna genomföras bör inte omfattas av denna punkt i bestäm-
melsen utan i stället bedömas i relation till en säker och tillräcklig 
elförsörjning. Eftersom nätföretaget får neka anslutning om förstärk-
ningar krävs kan dessa nämligen inte anses vara en sådan direkt skyl-
dighet som avses i utredningens förslag. 

Behovet av en ledning kan också följa av EU-rättsliga krav. Ett 
exempel på en sådan situation är när transmissionsnätet behöver stär-
kas för att uppfylla artikel 16 (8) i EU:s elmarknadsförordning39 som 
ger uttryck för krav på marknadsintegration mellan länder. 

De skyldigheter som avses i bestämmelsen behöver inte åvila sök-
anden utan det är tillräckligt att ledningen som sådan uppfyller en 
skyldighet som åvilar ett nätföretag. En ansökan om linjekoncession 
kan alltså göras av någon annan än det nätföretag som är skyldig att 
bygga en ledning enligt första stycket 1. Sökanden måste dock upp-
fylla övriga krav i ellagen t.ex. vara lämplig från allmän synpunkt att 
utöva nätverksamhet enligt 2 kap. 16 §. 

En säker och tillräcklig elförsörjning 

Behövs en ledning för att på ett säkert sätt tillgodose den överföring 
som efterfrågas bör den enligt utredningen anses lämplig. Det kan 
t.ex. avse ledningar som behövs för att upprätthålla drift- och leve-
ranssäkerhet. Ledningar som behövs för ett tillförlitligt system om-
fattas av begreppet tillräcklig. 

Bedömningen av vad som behövs för en säker och tillräcklig el-
försörjning behöver anpassas till den skyndsamhet som krävs för att 
nå klimatmålen och de osäkerheter som omställningen innebär. Reger-
ingen anger i Elektrifieringsstrategin40 att det bör klargöras om nät-
företag får och ska bygga ut elnäten baserat på prognoser och lång-
siktiga scenarier och hänvisar till nätföretagens nätutvecklingsplaner. 
Regeringen har i Elektrifieringsstrategin41 också uttalat att utbygg-
naden av elnät behöver bli mer proaktiv och förfrågningar om an-
slutning hanteras effektivt. 

 
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el (elmarknadsförordningen). 
40 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 54. 
41 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 52. 
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Utredningen delar bedömningen att det behövs en mer proaktiv 
utbyggnad av elnätet. Begreppet tillräcklig bör därför tolkas i relation 
till förväntade framtida behov. Det bör inte förväxlas med tillförlit-
lighet och de leveranssäkerhetsnormer som gäller för att systemet 
ska vara driftsäkert. Samtidigt måste beaktas att en linjekoncession 
inte enbart innebär ett antal skyldigheter42 för nätföretaget utan även 
t.ex. en ensamrätt till överföringen av el på ledningen, en rätt att ta ut 
avgifter för överföringen och att vissa krav för att ta mark i anspråk 
inte prövas vid en ansökan om ledningsrätt. Ledningar som kräver 
linjekoncession medför också ofta en betydande påverkan på omgiv-
ningen. 

Även om lämplighetsprövningen anpassas till ett mer proaktivt 
byggande bör behovet av en ledning bygga på välgrundade antaganden, 
t.ex. en prognos om framtida utveckling och överföringsbehov. Så 
sker också till viss del redan i dag. Dessa antaganden om behov måste 
vara välgrundade men alltför höga krav på säkra antaganden skulle 
riskera att fördröja omställningen. Det bör inte förutsättas faktiska 
ansökningar om anslutning. 

Vilket underlag som krävs för att kunna bedöma behovet av ökad 
kapacitet i elnätet kan enligt utredningen variera från fall till fall. 
I vissa situationer, t.ex. när förnybar och platsspecifik produktion ska 
anslutas i lägre spänningsnivå och förutsätter förstärkningar i region- 
eller transmissionsnät, kan behovet framstå som uppenbart medan 
det i andra fall kan vara mer svårbedömt, t.ex. i fråga om regioner och 
städers utveckling eller industrin och transportsektorns elektrifier-
ingstakt. 

Utredningen anser att det är av vikt för kortare ledtider att utred-
ningskraven blir rimliga i relation till de osäkerheter som omställ-
ningen innebär. Risken finns att kraven på utredning av behovet annars 
ställs så högt att elnät som kräver linjekoncession inte får koncession 
förrän behoven i det närmaste är ett faktum. Eftersom ledtiderna för 
elnät är långa skulle en sådan utveckling riskera att klimatmålen och 
de energipolitiska målen inte kan nås. 

Nätutvecklingsplaner och den dialog som ska föregå dessa kan 
enligt utredningen utgöra ett bra underlag för att bedöma vissa be-
hov. I andra fall kan det krävas underlag om en viss aktörs planer på 
att etablera en verksamhet på en viss plats. Det bör inte krävas att 
behovet ska framgå av en nätutvecklingsplan utan det bör stå nät-

 
42 Dessa redovisas i SOU 2019:30, s. 63 f. 
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företaget fritt att ge in det underlag för prövningen som lämpar sig i 
det enskilda fallet. 

I sammanhanget bör transmissionsnätets utveckling beröras sär-
skilt. Svenska kraftnät analyserar regelbundet olika scenarier för el-
systemets utveckling. I Långsiktig marknadsanalys 202143 anger Svenska 
kraftnät fyra scenarier för utvecklingen fram till 2050. Scenarierna är 
inte prognoser utan syftar till att utgöra utgångspunkt för analys av 
utmaningar i framtidens kraftsystem. För samtliga scenarier antas 
energi- och klimatmålen nås men på olika sätt. I alla scenarierna ökar 
elanvändningen i takt med att energisystemet ställs om för att nå 
klimatneutralitet. Den totala elanvändningen skiljer sig dock mellan 
scenarierna, se avsnitt 5.2.2. Till skillnad från tidigare analys44 har 
inget av dessa scenarier pekats ut som det mest troliga utfallet. Det 
framhålls också att användningen kan bli ännu högre. 

Scenarierna ligger till grund för samhällsekonomiska analyser av 
Svenska kraftnäts investeringar. Vilka scenarier som ska användas och 
på vilket sätt analyseras inför varje investeringsbeslut. Dessa över-
väganden kan, i de fall behovet av en ledning uppstår på grund av för-
väntad ökad elanvändning, utgöra ett underlag för bedömningen av om 
ledningen behövs. Scenarierna är dock av övergripande karaktär och 
det bör i en ansökan utvecklas vilket överföringsbehov en ledning 
syftar till att tillgodose. Detta följer också av 5 § förordningen om 
nätkoncession. Rimliga antaganden om framtida överföringsbehov kan 
därvid göras utifrån scenarier om nationellt elbehov och målsättningar 
för elektrifieringen i kombination med antaganden om utvecklingen 
i berörda områden. Energimarknadsinspektionen bör därvid bedöma 
rimligheten i de antaganden som ligger till grund för analysen. 

Prövningen enligt 2 kap. 12 a § första stycket ellagen i utredning-
ens förslag syftar till att bedöma om en ledning överhuvudtaget be-
hövs. Så bör anses vara fallet om befintligt nät inte kan tillgodose en 
överföring som motsvarar elförsörjningens behov eller förväntade 
framtida behov. Det bör i detta första led av lämplighetsprövningen 
inte bedömas om den sökta ledningens överföringskapacitet och tek-
niska utformning motsvarar det överföringsbehov som ska tillgodo-
ses. Frågan om den sökta ledningen är ändamålsenligt placerad i 
nätet och lämpligt utformad för sitt syfte prövas i stället i nästa led, 
dvs. enligt 2 kap. 12 a § andra stycket ellagen i utredningens förslag. 

 
43 Svenska kraftnät (2021a), s. 13. 
44 Svenska kraftnät (2019b). 
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Ökad nätkapacitet som är samhällsekonomiskt lönsam 

Ett annat skäl att bygga ut elnätet, som kan vara av betydelse för om-
ställningstakten och konkurrenskraften, kan t.ex. vara att öka överför-
ingskapaciteten mellan elområden i Sverige i syfte att sänka elpriser. 
En sådan ledning skulle strikt betraktat inte behövas för en säker och 
tillräcklig elförsörjning om behovet av el ändå kan tillgodoses men 
till ett högre pris. Sådana ledningar bör dock också anses lämpliga om 
de bidrar till minskade nätbegränsningar och ett effektivare utnytt-
jande av elproduktionsresurser på ett sätt som bedöms lönsamt för 
samhället. 

Andra angelägna allmänna intressen 

Det bör vara möjligt att beakta andra situationer där en ledning kan 
vara lämplig ur allmän synpunkt. Det bör dock förutsätta att en 
ledning behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Som 
exempel kan detta åtminstone inledningsvis omfatta sådana ledningar 
som behövs för att uppfylla Svenska kraftnäts uppdrag45 att bygga ut 
transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium. I den 
mån välgrundade antaganden om etablering av havsbaserad elproduk-
tion finns kan sådana ledningar också anses behövas för en säker och 
tillförlitlig elförsörjning. 

Överföringstekniska aspekter som bör ingå 
i lämplighetsbedömningen 

Utredningen föreslår att de överföringstekniska aspekter som ska be-
dömas inom ramen för lämplighetsprövningen ska regleras uttöm-
mande. Det innebär att aspekter som inte anges i andra stycket i den 
föreslagna bestämmelsen inte heller ska beaktas vid lämplighetspröv-
ningen. 

När en ledning behövs bör den planeras på ett sådant sätt att den 
på ett ändamålsenligt sätt uppfyller de behov som den syftar till att 
tillgodose. Aspekter som enligt utredningen är motiverade att be-
döma är ledningens placering i nätet, dvs. mellan vilka anslutnings-
punkter ledningen dras, med vilken spänning och om den ska upp-

 
45 3 § 2 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät. 
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föras som en växel- eller likströmsledning. Dessa överföringstekniska 
val utgör grundläggande beslut om vilken ledning som bör byggas 
för att syftet ska uppnås. Det bör framhållas att dessa överförings-
tekniska aspekter i många fall bör vara uppenbara eller i vart fall enkla 
att beskriva utifrån ledningens syfte, varför någon omfattande utred-
ning i regel inte bör krävas. 

Utredningen anser att det ligger i begreppet ändamålsenlig att led-
ningens placering i nätet, dess spänning och utformning som likström 
eller växelström inte väljs på ett sätt som medför orimligt stora kost-
nader. 

Exempel på frågor som inte bör ingå i lämplighetsbedömningen 

Ledningens överföringskapacitet inom angiven spänning 

I Elektrifieringsstrategin framhåller regeringen att när elnät ska byg-
gas eller förstärkas bör det oftare byggas med högre kapacitet och 
större marginaler. En förutsättning är enligt strategin att användning 
av den extra kapaciteten bedöms trolig i framtiden.46 Utredningen 
har under rubriken En säker och tillräcklig elförsörjning föreslagit att 
behovet bör bedömas baserat på välgrundade antaganden om fram-
tida behov. Frågan är om det därutöver bör vara möjligt att bygga led-
ningar som ännu inte kan motiveras med ett välgrundat antagande 
om ett behov eller dimensionera ledningar för en högre kapacitet än 
den de antas behövas för. 

I den mån det är tekniskt och praktiskt möjligt kan det vara kost-
nadseffektivt och tidsbesparande om ledningar byggs för en högre över-
föringskapacitet än vad antaganden om framtida utveckling ger vid 
handen. Utredningen har därför analyserat utrymmet för att möjlig-
göra att ledningar uppförs med viss överkapacitet. 

En lednings möjliga överföringskapacitet styrs av flera faktorer 
där spänning, hur mycket ström den byggs för att klara av och dess 
elektriska motstånd är några avgörande parametrar. Motståndet på-
verkas t.ex. av faslinornas tjocklek och material. I figur 6.1 beskrivs 
dessa faktorer genom en jämförelse med vatten. Figuren syftar till 
att ge en förståelse av begreppen men ska betraktas som förenklad 
särskilt i relation till överföring med växelström eftersom växelström 
ändrar riktning. 

 
46 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 54. 
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Figur 6.1 Spänning, ström och motstånd liknat vid vattenflöde i ett rör 

Energi (wattimmar) definieras som effekt (watt) gånger tid. Effekt 
beräknas som elektrisk ström (ampere) gånger spänning (volt). 
Ju högre motstånd desto högre spänning krävs för att driva en viss 
ström. 

 
Källa: Egen illustration. 

 
 

Ledningens möjliga överföringskapacitet bör skiljas från dess fak-
tiska överföringskapacitet som beror på ett antal andra faktorer så-
som hur mycket el som produceras och efterfrågas längs ledningen 
och hur stor belastning kringliggande elnät klarar vid ett fel. En 
enskild ledning med högre kapacitet ger i vissa fall inte någon nytta 
om inte nätet runt om den kan hantera flödet vid ett bortfall. 

Att öka en lednings kapacitet genom att bygga den för en högre 
spänning medför i regel att ett större utrymme tas i anspråk. Det är 
också grundläggande för frågan om ledningen är lämplig för sin funk-
tion i elnätet. Utredningen har därför ansett att avsedd spänning bör 
ingå i lämplighetsprövningen. 

Vilken strömlast en ledning byggs för att klara av eller dess elek-
triska motstånd förändrar i regel inte dess konstruktion på ett sådant 
sätt att det behövs nämnvärt större fysiskt utrymme. Utredningen 
anser därför att det skulle vara förenligt med 2 kap. 15 § regerings-
formen att, med bibehållen rättsverkan enligt ledningsrättslagen, inte 
göra en prövning av dessa aspekter inom ramen för lämplighetspröv-
ningen. 

Utredningen anser också att det finns starka skäl för att inte 
inkludera en bedömning av möjlig strömlast och elektriskt motstånd 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – elnät 

271 

i lämplighetsprövningen. I den mån en frånvaro av prövning innebär 
en högre kapacitet än prognoser och scenarier förutser, skulle det 
kunna bidra till att öka takten i elektrifieringen. Genom att inte inklu-
dera dessa aspekter undviks också komplexa bedömningar som kan 
riskera att förlänga prövningsprocessen. Utredningen föreslår därför 
att frågan om ledningens överföringskapacitet inom avsedd spänning 
inte bör ingå i lämplighetsprövningen. 

Frågan om överföringskapacitet kan fortfarande vara av relevans 
för koncessionsprövningen men då inom ramen för miljöprövningen. 
Så kan t.ex. vara fallet i den utsträckning överföringskapaciteten är 
av betydelse för ledningens påverkan på miljö eller hälsa, t.ex. vid be-
dömningen av påverkan från magnetfält. 

Lokalisering 

Miljöbalkens ikraftträdande 1999 innebar bl.a. att bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenresurser i naturresurslagen fördes 
in i 3–4 kap. miljöbalken. Dessa bestämmelser tillämpades tidigare som 
ett led i lämplighetsbedömningen, se avsnitt 5.4.3. Samtidigt inför-
des en bestämmelse i ellagen som innebar att bl.a. hänsynsreglerna i 
2 kap. och hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken ska 
tillämpas vid prövningen av en ansökan om linjekoncession. Det in-
fördes även ett krav på miljökonsekvensbeskrivning, inklusive redo-
visning av alternativa lokaliseringar, vid en ansökan om linjekonces-
sion enligt ellagen om anläggningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.47  

Utredningen bedömer att miljöbalkens krav på lokalisering är till-
räckliga för att säkerställa att platser väljs som är lämpliga. Platsvals-
regeln i 2 kap. 6 § miljöbalken innebär enligt förarbetena48 att hänsyn 
ska tas till både miljöaspekter och god hushållning med mark och 
vatten. Bestämmelsen får anses ge tillräckligt skydd mot att ledningar 
lokaliseras på ett sätt som orsakar onödigt stort intrång eller olägen-
heter för tredje man. Föreligger konkurrerande markanvändnings-
intressen ska dessa beaktas enligt 3 kap. 1 § miljöbalken, och företräde 
ska ges åt en sådan användning som innebär en god hushållning. En-
ligt förarbetena49 innebär det att mark och vatten ska användas på ett 

 
47 Prop. 1997/98:90, Följdlagstiftning till miljöbalken m.m., s. 202 f. 
48 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 219 f. 
49 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 29 f. 
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sätt som tryggar en från ekologisk, social, kulturell och samhälls-
ekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning. Någon ytterligare 
prövning av lokaliseringens lämplighet är enligt utredningens bedöm-
ning inte rättsligt motiverad. Frågan om ledningens lokalisering mellan 
aktuella anslutningspunkter bör enligt utredningen därför inte ingå 
i lämplighetsprövningen. 

Utformning 

Ledningens utformning bör enligt utredningen inte bedömas inom 
ramen för lämplighetsbedömningen, om det inte är fråga om ledning-
ens placering i nätet eller dess tekniska utformning i fråga om lik-
ström- eller växelström samt spänning. Valet mellan luftledning och 
kabel bör inte prövas enligt bestämmelsen om lämplighet. Utredning-
ens överväganden om valet mellan luftledning och kabel redovisas i 
avsnitt 6.4. 

När det gäller annan teknisk utformning såsom val av stolpar och 
fundament anser utredningen att det ur ett lämplighetsperspektiv bör 
vara upp till nätföretaget att välja de tekniska lösningar som det finner 
lämpligast. Dessa bör alltså inte bedömas i lämplighetsprövningen. 
Att ledningen byggs på ett säkert sätt följer i dag av annan lagstift-
ning. Utredningen bedömer också att den flexibilitet som en konces-
sion medger är av vikt för att långsiktigt säkra elnätet. De stolpar 
och fundament som nätföretaget önskar kunna välja vid byggande av 
ledningen behöver dock beskrivas i tillräcklig utsträckning i miljö-
konsekvensbeskrivningen för att ledningens miljöeffekter ska kunna 
bedömas. Inom ramen för miljöprövningen kan också sådan teknisk 
utformning aktualiseras i den utsträckning det behövs för att byggande 
och användning av ledningen ska ara förenlig med miljöbalkens krav. 

Elsäkerhet, elkvalitet och driftsäkerhet 

I dag regleras elsäkerhetsfrågor i elsäkerhetslagen och med stöd av 
den meddelade förordningar och föreskrifter. Det krävs också drift-
tillstånd enligt elsäkerhetslagen för att vissa ledningar ska få tas i 
drift. Andra krav som ska uppfyllas är de på god kvalitet på överför-
ingen av el enligt 3 kap. 9 § ellagen. Dessa krav behöver inte prövas 
inom ramen för lämplighetsprövningen eftersom de är krav som ska 
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uppfyllas. För transmissionsnätet finns därutöver mål för driftsäker-
het som meddelats med stöd av 8 kap. 3 b § ellagen. Dessa mål utgör 
också grundläggande förutsättningar för den verksamhet som plane-
ras. Utredningen anser att dessa aspekter inte ska ingå i lämplighets-
prövningen. 

Alternativ och lämplighetsprövningen 

Det är centralt att skilja på olika typer av alternativ för att avgöra om, 
och i så fall enligt vilka bestämmelser, de ska bedömas vid konces-
sionsprövningen. Vägledning för gränsdragningen mellan olika typer 
av alternativ kan sökas i regleringen av miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll. 

• Alternativa sätt att uppnå syftet avser enligt förarbetena50 till 
miljöbalken alternativ till den föreslagna verksamheten. Det bör 
för elnätets del inkludera alternativ som innebär att man inte 
bygger elnät men kan också avse alternativa sätt att föra över el. 

• Alternativa lösningar för verksamheten omfattar enligt 6 kap. 
35 § miljöbalken och 17 § miljöbedömningsförordningen verk-
samhetens lokalisering, utformning samt undersökta möjliga alter-
nativ t.ex. i fråga om teknik, skyddsåtgärder och andra relevanta 
aspekter. Av förarbetena51 framgår att det avser alternativ som är 
relevanta för verksamheten eller det föreslagna projektet. 

I det följande förtydligar utredningen på vilket sätt den anser att 
alternativ ska ingå i lämplighetsbedömningen och på vilket sätt. 

Alternativ till att bygga elnät 

När det gäller alternativ till att bygga elnät kan det handla om att 
lokalisera produktion eller förbrukning närmre varandra eller där 
nätet har tillräcklig kapacitet och att använda andra energiformer. 
I princip kan det också handla om alternativet att inte tillgodose 
energibehovet utan i stället begränsa tillväxt och möjligheterna att 
etablera eller ställa om verksamheter. Alternativ som att lagra energi 

 
50 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 63 f. 
51 Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 129. 
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eller flexibilitet i förbrukning kan även påverka hur mycket el som 
behöver överföras och därmed hur mycket överföringskapacitet som 
behövs. 

Det är marknadens aktörer som, utifrån förutsättningarna för och 
de krav som ställs på respektive verksamhet, lokaliserar produktion 
eller förbrukning samt utvecklar och använder alternativ såsom andra 
energiformer och lagring. Sådana lösningar är, som framgår av kapi-
tel 5, en viktig del i det framtida elsystemet och det är troligt att både 
ökad överföringskapacitet och alternativa lösningar kommer att be-
hövas i framtiden. 

När prognoser eller scenarier ska tas fram för framtida efterfrågan 
på överföringskapacitet bör det ingå att bedöma i vilken utsträckning 
andra alternativ används eller kommer att användas på marknaden. 
Detta får enligt utredningen anses ingå i att prognoser eller antag-
anden om framtida behov ska vara välgrundade. Finns skäl att anta 
att t.ex. flexibilitet och lagring påverkar behovet av nätkapacitet bör 
nätföretaget ha beaktat det vid bedömningen av behovet av ökad nät-
kapacitet. Har så inte skett kan underlaget för lämplighetsprövningen 
anses bristfälligt. 

Utredningen anser dock att det vore problematiskt om en ledning 
skulle kunna anses olämplig med hänvisning till att ett alternativ till 
att bygga elnät i stället borde övervägas om det inte redan är troligt 
att sådana alternativ kommer att genomföras. Lagstiftningen är inte 
utformad så att det är möjligt att tvinga fram alternativa lösningar och 
nätföretagen är rättsligt begränsade att använda sig av dem som alter-
nativ till att bygga ut nätet. Lagstiftningen bygger snarare på principen 
att nätföretagen ska ansluta och bygga ut sitt nät så att elnätet kan 
tillgodose den efterfrågan som uppstår. Regeringen ger i Elektrifier-
ingsstrategin52 också uttryck för att elsystemet ska tillgodose effekt-
behov när och där de uppstår. 

Alternativa sätt att föra över el på 

Enligt utredningens förslag bör lämplighetsprövningen inkludera en 
bedömning av om ledningen har en ändamålsenlig placering i nätet 
och teknisk utformning i fråga om lik- eller växelström samt spän-
ning. I den mån det finns alternativ som kan fylla samma funktion 

 
52 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 19. 
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ligger det i begreppet ändamålsenlighet att inte välja ett alternativ 
som medför orimligt höga kostnader. Alternativ som inte kan fylla 
avsedd funktion kan inte anses lämpliga. 

Alternativ när det gäller lokalisering mellan aktuella stationer och 
utformning, som inte bör prövas vid lämplighetsbedömningen, bör 
inte ingå i bedömningen. Frågan om när luftledning respektive kabel 
bör utredas och användas behandlas i avsnitt 6.4. 

6.3.2 Miljöprövningens omfattning förtydligas 

Miljöprövningen avser byggande och användning 

I 2 kap. 17 § ellagen anges att 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljö-
balken ska tillämpas vid en prövning av frågor om beviljande av nät-
koncession för linje. Ett beslut om linjekoncession avser byggande 
och användning av en ledning med en i huvudsak bestämd sträckning 
och det är frågan om byggandet och användningen av ledningen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan som ska avgöras enligt 
2 kap. 17 § andra stycket ellagen. 

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § första stycket ellagen bör förtydligas 
så att det framgår att det är byggande och användning av ledningen 
som ska vara förenligt med aktuella bestämmelser i miljöbalken. Syftet 
med förslaget är att tydligare avgränsa vilka frågor som ska bedömas 
enligt miljöbalken vid koncessionsprövningen. Det ska alltså inte ses 
som en utökning av miljöprövningen, som även fortsättningsvis ska 
anpassas till de aspekter som kan bedömas vid prövning av en huvud-
saklig sträckning, till andra prövningar som krävs och, t.ex. såvitt av-
ser underhåll och drift, den operativa tillsynen, se även avsnitt 6.3.5. 

Hushållningsbestämmelsernas tillämpning 

Hushållningsbestämmelsernas syfte och tillämpning enligt ellagen 

Den genom miljöbalken upphävda naturresurslagen syftade till att 
skapa en gemensam grund för avvägningar mellan markanvändnings-
intressen vid beslut om ändrad markanvändning enligt olika lagar. 
Naturresurslagen var inte avsedd att utgöra grund för ingripanden 
mot pågående markanvändning.53 

 
53 Prop. 1985/86:3, med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m., s. 14 f. 
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När hänvisningen till naturresurslagen infördes i ellagen fram-
hölls i förarbetena54 att elledningar som kräver koncession i regel är 
angelägna och att markavvägningsfrågorna främst bedöms höra sam-
man med val av sträckning och inte med frågan om ledningen ska få 
byggas eller inte. Samtidigt framhöll Lagrådet att lagen skulle tillämpas 
vid bedömning av tillåtligheten. Lagrådet påpekade att prövningen 
av en lednings allmänna lämplighet innebär att nyttan med en led-
ning ska vägas mot de negativa effekter ledningen kan innebära för 
andra samhällsintressen. Markanvändningsintressena i naturresurs-
lagen skulle alltså bedömas som ett led i lämplighetsprövningen och 
vid föreskrivande om eventuella villkor om ledningens sträckning eller 
utförande.55 

Naturresurslagen kom sedermera att integreras i 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Ursprungligen fanns en gemensam bestämmelse i 1 kap. 
2 § miljöbalken som angav vid vilka prövningar bestämmelserna i 3 
och 4 kap. skulle tillämpas bl.a. enligt ellagen. Som en följd av Miljö-
balkskommitténs56 översyn av bestämmelserna om val av plats utökades 
bestämmelsen om när 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Upp-
räkningen av de miljöbalksprövningar som 3–4 kap. ska tillämpas vid 
flyttades samtidigt till 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. I remis-
svar57 föreslogs att hushållningsbestämmelserna skulle utvidgas till 
att även tillämpas när det gäller pågående markanvändning. Reger-
ingen konstaterade i förarbetena58 att hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken, likt naturresurslagen, inte var avsedda att tillämpas på 
pågående markanvändning och att det inte framkommit skäl att ändra 
det. Det förtydligades därför i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken att 
tillämpningen endast gäller prövningar som avser ändrad användning. 

Förtydligandet i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken avser miljö-
balksprövningar. Av förarbetena59 framgår att det som återstod av 
bestämmelsen i 1 kap. 2 § i form av en uppräkning av speciallagar kunde 
upphävas eftersom samtliga dessa speciallagar reglerade hushållnings-
bestämmelsernas tillämpning. Något resonemang kring speciallagarnas 
utformning finns inte i förarbetena. I 2 kap. 6 § andra stycket miljö-
balken anges att bestämmelserna i 3 och 4 kap. endast tillämpas, som 

 
54 Prop. 1985/86:3, s. 14 f. 
55 Prop. 1985/86:3, s. 14 f. 
56 SOU 2004:37, Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler. 
57 Prop. 2005/06:182, Miljöbalkens sanktionssystem, m.m., s. 125. 
58 Prop. 2005/06:182, s. 125. 
59 Prop. 2005/06:182, s. 125. 
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ett led i bedömningen av val av plats, i de fall som gäller ändrad an-
vändning av mark- eller vattenområden vid bl.a. beslut om skyddade 
områden, tillståndsprövning och anmälan enligt 12 kap. 6 § miljö-
balken. Fastställande av vägplan och järnvägsplan ska jämställas med 
meddelande av tillstånd enligt miljöbalken vid tillämpning av miljö-
balkens bestämmelser enligt 3 a § väglagen (1971:948) och 3 § lagen 
(1995:1649) om byggande av järnväg. Någon motsvarade bestämmelse 
finns inte i ellagen. 

Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid ändrad 
markanvändning 

Utredningen har av förarbetena60 inte kunnat utläsa något motiv till 
att hushållningsbestämmelserna skulle ges en vidare tillämpning vid 
bedömning av elledningar än vad som gäller för verksamheter som om-
fattas av 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Avsaknaden av en av-
gränsning av hushållningsbestämmelsernas tillämpning vid prövning 
av linjekoncessioner riskerar dock att leda till oklarheter i prövningen 
och längre ledtider. 

En ansökan om linjekoncession avser i regel en ledning av bety-
delse för samhället vars lämplighet ur allmän synpunkt också ska 
prövas. Utredningen anser att det inte är motiverat att bestämmelserna 
i 3–4 kap. miljöbalken ska ges en vidare tillämpning vid bedömningen 
av sådana ledningar än vad som var syftet med bestämmelserna när 
de infördes. Det bör därför klargöras att prövningen av 3–4 kap. 
miljöbalken endast ska tillämpas vid bedömningen av ledningens i 
huvudsak bestämda sträckning och vid ändrad användning av mark- 
eller vattenområden. 

I sammanhanget bör särskilt beröras hur avgränsningen ska tolkas 
när en befintlig ledning ska förstärkas. Utredningen anser att det får 
betraktas som samma markanvändning, nämligen överföring av el, 
även om ledningens kapacitet ökar. Det som bör bli avgörande för 
om bestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken ska tillämpas bör enligt 
utredningen vara om förstärkningen innebär att nya mark- eller vatten-
områden, som inte tidigare har omfattats av ett beslut om konces-
sion, behöver användas. Hushållningsbestämmelserna bör då endast 
tillämpas i den utsträckning där så är fallet. 

 
60 Prop. 1997/98:90, s. 200–206 och 327. Prop. 1997/98:45, del 1, s. 239–245. Prop. 2005/06:182, 
s. 125. 
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Energimarknadsinspektionen handlägger ett antal ärenden om för-
längning av befintliga koncessioner. En förlängning av en koncession 
bör enligt utredningen inte betraktas som en förändrad markanvänd-
ning. Detta gäller även om nätföretaget planerar att förnya den aktu-
ella ledningen, förutsatt att förnyelsen genomförs inom ramen för 
koncessionen. Om däremot en ansökan om ändring av koncessionen 
ges in får en bedömning göras i det enskilda fallet om ändringen inne-
bär att markområde som inte tidigare har använts för överföring av 
el berörs eller inte. 

Hushållningsbestämmelsernas tillämpning vid omprövning 

När det gäller omprövning av en koncession kan enligt förarbetena61 
syftet med en omprövning vara att frigöra mark för att använda den 
till ett annat mer angeläget ändamål. Med ett sådant syfte måste en 
omprövning omfatta en prövning enligt 3–4 kap. miljöbalken, vilket 
också uttryckligen anges i 2 kap. 35 § ellagen. Utredningen anser sam-
tidigt att det, med de utmaningar som elnätet nu står inför, bör göras 
en mycket restriktiv bedömning av om annan markanvändning moti-
verar krav på omlokalisering av ledningar på högre spänningsnivåer. 
Det bör i regel endast vara rimligt om ledningen ska förnyas eller 
byggas om av andra skäl och det finns en lämpligare lokalisering för 
ledningen. 

Alternativ och miljöprövningen 

Vilka alternativ som måste redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning 
framgår av 6 kap. 35 § miljöbalken och 17 § 1–3 miljöbedömnings-
förordningen. Av bestämmelserna framgår att det är alternativ för 
och inte till den sökta verksamheten som avses enligt huvudregeln. 
Redovisningen ska inkludera en beskrivning av möjliga alternativa ut-
formningar, möjliga alternativa platser och undersökta möjliga alter-
nativ bl.a. i fråga om teknik, skyddsåtgärder och andra relevanta 
aspekter. 

Inom ramen för den specifika miljöbedömningen ska alltså alter-
nativa sätt att lokalisera och utforma den sökta ledningen redovisas 

 
61 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 53 f. 
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och bedömas. Alternativredovisningen utgör ett underlag bl.a. för 
prövningen enligt 2 kap. miljöbalken. 

Utredningens förslag i avsnitt 6.4 innebär en specialreglering i rela-
tion till miljöbedömningsförordningen eftersom det föreslås andra 
föreskrifter för när alternativen luftledning och kabel ska redovisas i 
en ansökan om koncession för en växelströmsledning med en 
spänning om 130 kV eller högre. 

Alternativ för verksamheten får enligt utredningens uppfattning 
anses omfatta sådana alternativ som är realistiska för en ledning med 
dess avsedda placering i nätet och tekniska utformning i fråga om lik-
ström- eller växelström samt spänning. Alternativ till dessa grundlägg-
ande aspekter bör enligt utredningen i regel betraktas som alternativ 
till verksamheten eftersom de kan påverka om och hur ledningen kan 
uppfylla sitt syfte. 

Alternativ till verksamheten är sådana alternativ som omfattas av 
17 § 4 miljöbedömningsförordningen. Av bestämmelsen följer att alter-
nativa sätt att nå samma syfte endast ska redovisas i en miljökonse-
kvensbeskrivning om länsstyrelsen har begärt det under samrådet. 
Enligt praxis62 från Högsta domstolen ska länsstyrelsen i första hand 
ta ställning till frågan om det behövs en redovisning av alternativa sätt 
att uppnå verksamhetens grundläggande syfte. Av förarbetena63 till 
miljöbalken framgår att ett sådant krav kan vara motiverat t.ex. vid 
stora verksamheter och åtgärder som ska tillåtlighetsprövas av reger-
ingen enligt 17 kap. miljöbalken och att det i vissa fall kan var lämp-
ligt att länsstyrelsen samråder med regeringen innan kravet framställs. 
Om länsstyrelsen inte begär en sådan redovisning ska alternativa sätt 
att uppnå syftet enligt praxis64 inte föras in i bedömningen av om en 
miljökonsekvensbeskrivning motsvarar kraven på redovisning av alter-
nativ. Enligt Högsta domstolen kan ändå frågan om alternativa sätt 
aktualiseras inom ramen för den materiella bedömningen av tillstånds-
ansökan. 

Utredningen anser att det endast i mycket få fall bör vara moti-
verat att kräva redovisning av eller pröva alternativa sätt att uppnå 
syftet vid byggande av elnät. Med en utvecklad energi- och nätplaner-
ing enligt utredningens förslag i avsnitt 6.2 anser utredningen dock 
att länsstyrelsen bör vara i en bra position för att bedöma om det är 

 
62 NJA 2009, s. 321. 
63 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 63 f. 
64 NJA 2009, s. 321. 
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motiverat att begära en sådan redovisning. Det är också av vikt för 
effektiva processer att en sådan begäran framställs tidigt så att nät-
företaget, och andra berörda, tidigt får en indikation om att andra 
sätt att uppnå syftet är aktuella att redovisa och bedöma. 

I avsnitt 6.3.1 beskrivs hur alternativ bör beaktas vid lämplighets-
prövningen. 

6.3.3 Krav på innehållet i en ansökan om linjekoncession 
uppdateras 

Uppgift om likström- eller växelström 

Lämplighetsprövningen bör enligt utredningens förslag inkludera en 
bedömning av om ledningen har en ändamålsenlig utformning i fråga 
om växelström eller likström. Det bör därför förtydligas i 5 § förord-
ningen om nätkoncession att ansökan ska innehålla en uppgift om 
ledningens utformning i fråga om lik- eller växelström. 

Alternativa ledningssträckningar 

Enligt 5–6 §§ förordningen om nätkoncession ska en ansökan om 
nätkoncession för linje bl.a. innehålla en redogörelse för hur de all-
männa hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken kommer att iakttas samt 
en uppgift om vilka alternativa ledningssträckningar som sökanden 
har undersökt. Krav på uppgift om alternativa ledningssträckningar 
och resultatet av genomförda samråd infördes 1982 i den äldre el-
förordningen (1982:548) i syfte att öka hänsynen till andra mark-
användningsintressen.65 Denna hänsyn regleras i dag genom 3–4 kap. 
miljöbalken. 

Kravet på redovisning av alternativ och resultatet av samråd fanns 
med oförändrat i elförordningen (1994:1250). Vid den tidpunkten 
fanns ännu inte något krav på miljökonsekvensbeskrivning i ellagen 
och lokaliseringen bedömdes med stöd av bestämmelserna i ellagen 
om lämplighet och villkor. Kravet på redovisning av samråd togs bort 
när den nu gällande elförordningen (2013:208) trädde i kraft. Sedan 
2021 finns bestämmelsen om ansökans innehåll i förordningen om 
nätkoncession. 

 
65 Prop. 1981/82:188, s. 33. 
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Kraven på redovisning av alternativ kvarstår oförändrade och fram-
går i dag av 6 kap. 35 § miljöbalken och 17 § 1–3 miljöbedömnings-
förordningen avseende anläggningar som ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För andra ledningar ska en liten miljökonsekvens-
beskrivning tas fram. Enligt 6 kap. 47 § miljöbalken ska en liten miljö-
konsekvensbeskrivning innehålla de upplysningar som behövs för en 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan förväntas ge. 

Genom de krav som ställs på en miljökonsekvensbeskrivning anser 
utredningen att redovisning av alternativa ledningssträckningar regle-
ras på ett tillräckligt sätt. Förordningen om nätkoncession bör därför 
ändras så att kravet på redovisning av alternativa ledningssträckningar 
vid en ansökan om linjekoncession tas bort. 

6.3.4 Miljöprövningen underlättas genom ökad vägledning 

Ledningar som kräver linjekoncession är ofta långa, särskilt på högre 
spänningsnivåer där det kan vara fråga om många mil. Lokaliserings-
utredningar omfattar bedömningar av ett stort antal miljöeffekter och 
motstående markanvändningsintressen. Ledningarna berör inte sällan 
flera kommuner och, särskilt på högre spänningsnivåer, ofta även flera 
länsstyrelser. Det är en komplex process att identifiera en lokaliser-
ing som uppfyller miljöbalkens krav och beskriva ledningens miljö-
effekter. Även frågan om när skyddsåtgärder är miljömässigt moti-
verade och rimliga samt om dessa åtgärder i så fall ska hanteras inom 
ramen för en ansökan om koncession eller andra prövningar kan vara 
svårbedömd. 

Flera nätföretag har framhållit66 att omfattande krav på utredningar 
av alternativ och anpassningar av ledningar är en betydande orsak till 
utdragna samråd och prövningsprocesser. Utredningens analys ger vid 
handen att osäkerhet kring tillämpning av lagstiftningen och kravnivå 
kopplat till tre områden särskilt bidrar till dessa utmaningar nämligen 
alternativredovisning, magnetfält och artskydd, främst avseende fåglar. 

 
66 Inspel till Klimaträttsutredningen från Ellevio, E.ON Sverige och Vattenfall Eldistribution. 
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Magnetfält 

Alla elektriska anläggningar och apparater ger upphov till magnetfält 
och elektriska fält. Tillräckligt starka magnetfält eller elektriska fält 
kan ge upphov till akuta men normalt sett tillfälliga effekter på t.ex. 
nervsystemet.67 Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram referens-
värden68 för att skydda allmänheten mot säkerställda hälsorisker från 
sådana fält. För växelströmsledningar är referensvärdet 100 mikro-
tesla. Magnetfälten invid växelströmsledningar är vanligtvis långt 
under detta referensvärde. Exempelvis är magnetfälten ungefär 10–
20 mikrotesla under en 400 kV-ledning.69 

Referensvärdena gäller platser där allmänheten vistas. Redan en 
kortare tids exponering för magnetfält över referensvärdet bör alltså 
undvikas. En fråga som det har bedrivits omfattande forskning kring 
är om långvarig exponering för magnetfält under referensvärdena kan 
ge upphov till hälsorisker. Några säkerställda hälsorisker med magnet-
fält under referensvärdena har därvid inte identifierats.70 Däremot så 
ger forskningen skäl att misstänka att långvarig exponering för magnet-
fält över ungefär 0,4 mikrotesla i bostäder kan öka risken för barn-
leukemi. Något orsakssamband mellan förhöjda magnetfält och barn-
leukemi har dock inte kunnat fastställas.71 I Folkhälsomyndighetens 
miljöhälsorapport72 2017 görs bedömningen att om magnetfält från 
kraftledningar ökar risken för barnleukemi skulle det kunna förklara 
mindre än 0,5 procent av barnleukemifallen i Sverige, dvs. mindre än 
ett fall per år. Den forskning som hittills bedrivits ger inte stöd för 
att magnetfält under referensvärdena skulle orsaka andra hälsorisker.73 

Frågan om exponering för magnetfält från ledningar har varit 
föremål för Mark- och miljööverdomstolens bedömning i två tillsyns-
ärenden, det s.k. Döshultsmålet74 och det s.k. Delsjömålet75. Dessa av-
göranden refereras utförligt i Nätkoncessionsutredningens betänk-
ande76. Det framstår för utredningen som att frågan om magnetfält, 
bl.a. med anledning av Döshultsmålet och Delsjömålet, tillmäts mycket 

 
67 www.ki.se/imm/icke-joniserande-stralningelektromagnetiska-falt. 
68 Strålsäkerhetsmyndigheten (2008). 
69 Arbetsmiljöverket m.fl. (2009), s. 14. 
70 www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/referensvarden. 
71 Folkhälsomyndigheten m.fl. (2017), s. 201 f. World Health Organization (2007), s. 355. 
72 Folkhälsomyndigheten m.fl. (2017), s. 201 f. 
73 www.ki.se/imm/icke-joniserande-stralningelektromagnetiska-falt. 
74 Mark och miljööverdomstolens dom den 26 augusti 2011 i mål nr M 4127-10. 
75 MÖD 2017:29. 
76 SOU 2019:30, s. 207 f. 
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stor vikt vid planering, utredning och prövning av elledningar. Det 
har, i vart fall sedan Döshultsmålet, sällan förekommit att nätföretag 
har sökt koncession för nya ledningar som beräknas innebära en ex-
ponering över 0,4 mikrotesla i bostäder. Utredningen har hittat ett 
ärende77 där Svenska kraftnät ansökte om en ny koncession trots att 
ett antal fritidshus beräknades exponeras för värden över 0,4 mikro-
tesla. Ärendet, som avser en ledning mellan Nybro och Hemsjö, 
hade inletts innan Delsjödomen. Energimarknadsinspektionen av-
slog ansökan och uppgav, som ett av flera skäl, att Svenska kraftnät 
inte hade visat att det var orimligt att vidta åtgärder för att reducera 
magnetfälten och att underlaget var för bristfälligt för att föreskriva 
eventuella villkor angående magnetfältssänkande åtgärder. Svenska 
kraftnät överklagade beslutet till regeringen som angav följande be-
dömningsgrunder i skälen för sitt beslut: 

Om påverkan vid nybyggnation överstiger 0,4 mikrotesla bör en be-
dömning göras av om det innebär olägenheter och om det bedöms inne-
bära olägenheter bör enligt skälen åtgärder utredas. En bedömning av om 
åtgärder är rimliga bör sedan ta sin utgångspunkt i förutsättningarna i 
varje enskilt fall av påverkan. I bedömningen bör bland annat vägas in de 
olägenheter som kan undanröjas genom att åtgärderna utförs, den lätt-
nad i störningspåverkan som åtgärderna kan medföra, om åtgärder kan 
minska påverkan på flera bostadsbyggnader, hur bostadsbyggnaden an-
vänds, eventuella andra olägenheter för miljö och hälsa som uppstår av 
den magnetfältsänkande åtgärden, eventuell påverkan på ledningens funk-
tion samt kostnaden för åtgärden. 

I ett förlängningsärende78 avseende en 400 kV-ledning mellan Bäsna 
och Odesvi som överklagats till regeringen av enskilda angav reger-
ingen samma bedömningsgrunder i skälen. Ärenden om förlängning 
av äldre koncessioner avser befintliga ledningar och det är vanligt att 
bostäder beräknas vara exponerade för magnetfält över 0,4 mikro-
tesla. Längs ledningen mellan Bäsna och Odesvi beräknades t.ex. 
ungefär 150 permanent- och fritidsbostäder vara exponerade för mag-
netfält över 0,4 mikrotesla längs en sträcka om 17,2 mil. Sedan 2013 
gäller koncessioner som huvudregel tills vidare med möjlighet till om-
prövning. Det innebär att förlängningsärenden i framtiden kommer 
att vara väsentligt färre än de tidigare har varit. I januari 2022 hand-
lade Energimarknadsinspektionen dock 230 ärenden om förlängning. 

 
77 Regeringens beslut från den 16 september 2021 i ärende I2019/02517. 
78 Regeringens beslut den 27 januari 2022 i ärende nr I2021/00059. 
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Utredningen bedömer att frågan om magnetfält kommer att bli 
alltmer avgörande för hur snabbt och på vilket sätt elnätet kan byg-
gas om eller byggas nytt. Det innebär att nätföretagen och prövnings-
myndigheterna oftare kommer ställas inför frågan vad som är hälso-
mässigt motiverat och rimligt. Vägledning i frågan om magnetfält skulle 
därför ge ett betydande bidrag för att underlätta elnätsbyggnation. 

Förnyelser och förstärkningar av ledningar innebär enligt utred-
ningen visserligen ett tillfälle att utreda och överväga om en helt eller 
delvis ny lokalisering eller åtgärder för att reducera magnetfält är 
motiverade och rimliga. Det är dock av stor vikt att kraven på utred-
ningar och anpassningar med anledning av magnetfält motsvarar vad 
som är hälsomässigt motiverat och rimligt. Om magnetfält tillmäts 
för liten vikt finns en risk att tillräcklig hänsyn inte tas till männi-
skors hälsa. Om det däremot tillmäts för stor vikt eller att osäker-
heterna kring dem inte klargörs så långt det är möjligt utifrån forsk-
ningsläget ser utredningen följande risker: 

• Elnätets anpassning till energi- och klimatomställningen samt 
nödvändig förnyelse av åldrat nät riskerar att fördröjas. 

• Regeringens ambition, som uttrycks i Elektrifieringsstrategin79, 
att lägga till kapacitet när nätförstärkningar ändå görs riskerar att 
motverkas. 

• Elnätets anpassning och utbyggnad riskerar att i större utsträck-
ning än nödvändigt ske på bekostnad av andra intressen, t.ex. natur-
miljö, friluftsliv och areella näringar om miljöer där människor 
vistas ska undvikas. 

• Samhällsutvecklingen riskerar att begränsas, dels genom att elnätet 
inte kan tillgodose effektbehov i önskad takt, dels genom att led-
ningars påverkansområde anses större än motiverat. 

• Tvingande skydd för t.ex. naturmiljö, arter eller riksintressen och 
ökande konkurrens om markanvändningen samt magnetfält inne-
bär också en risk att elnätsbyggnation hindras eller, i förlängningen 
att elförsörjningen riskerar att påverkas. 

 
79 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 54. 
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Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigeten lämnar på sina 
hemsidor80 rekommendationer om hur hänsyn bör tas till magnetfält. 
De är dock allmänt hållna. Såväl Folkhälsomyndigheten som Strål-
säkerhetsmyndigheten anger i sina rekommendationer att åtgärder 
bara bör krävas om de kan ske till rimliga kostnader. Även Institutet 
för miljömedicin anger81 att åtgärder bör vidtas om det kan ske utan 
stora kostnader. Världshälsoorganisationen, som visserligen inte väg-
leder svenska prövningsmyndigheter men följer forskningen på om-
rådet, bedömer82 att det är rimligt och motiverat att vidta förebyggande 
åtgärder under förutsättning att de kan ske till en väldigt låg kostnad 
och inte äventyrar elförsörjningens hälsomässiga, sociala och ekono-
miska fördelar. De allmänt hållna rekommendationerna om eventuella 
risker ger enligt utredningen otillräckligt stöd för att i tillämpningen 
bedöma i vilken utsträckning åtgärder är hälsomässigt motiverade och 
rimliga. Utredningen anser därför att Folkhälsomyndigheten, som en-
ligt 4 a § första stycket 1 miljötillsynsförordningen (2011:13) är till-
synsvägledande myndighet i frågor om hälsoskydd i bostäder och 
lokaler m.m. enligt 9 kap. miljöbalken, bör ges ett uppdrag att ta fram 
vägledning avseende magnetfält och kraftledningar. Utredningen an-
ser att en sådan vägledning bör avse långvarig exponering för magnet-
fält under referensvärdena och, i största möjliga utsträckning, redo-
visa 

• forskningsläget och vilka eventuella risker som bör beaktas, med 
angivande vid vilka nivåer riskerna bör beaktas och hur stora ris-
kerna bör anses vara vid olika nivåer, 

• i vilka miljöer frågan om långvarig exponering för magnetfält bör 
beaktas, 

• vilka åtgärder som bör övervägas för riskreducering med beaktande 
av hur stora kostnader och hur stor påverkan på andra värden som 
utifrån ett helhetsperspektiv är rimlig i relation till den eventuella 
hälsorisken, 

 
80 www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/elektromagnetiska-falt. 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/. 
81 www.ki.se/imm/icke-joniserande-stralningelektromagnetiska-falt. 
82 World Health Organization (2007), s. 372. 
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• om och i så fall i vilken utsträckning åtgärder som sänker beräk-
nade magnetfält är motiverade även om åtgärderna inte kan inne-
bära beräknade värden under 0,4 mikrotesla, 

• hur beräkningar och redovisning av beräknade magnetfält bör göras 
med beaktade av osäkerheter i framtida strömlaster, 

• en jämförelse med hur andra länder bedömer och tillämpar före-
gående punkter. 

Strålsäkerhetsmyndigheten och Institutet för miljömedicin bör bistå 
Folkhälsomyndigheten med kunskapsunderlag som behövs och som 
dessa myndigheter kan tillhandahålla. Syftet med samrådet bör också 
vara att verka för en så enhetlig vägledning som möjligt från dessa myn-
digheter. Vid bedömningen av påverkan på andra värden som skyddas 
enligt miljöbalken bör samråd ske med Naturvårdsverket. Vägled-
ningen bör tas fram med beaktande av Världshälsoorganisationens väg-
ledning83 såsom Framework for developing health-based EMF standards. 

Förslaget bidrar till åtgärd 43 i Elektrifieringsstrategin84 som an-
ger att tydligare vägledning ska tas fram kring magnetfält, bl.a. när 
det gäller kravnivåer, utredning samt eventuella åtgärdsförslag. 

Expropriation och inlösen 

Om det i ett ärende om koncession finns en fråga om tillstånd till 
expropriation som ska prövas av regeringen ska även ansökan om kon-
cession prövas av regeringen enligt 2 kap. 4 § ellagen. Enligt 2 kap. 
3 § expropriationslagen (1972:719) är det ett expropriationsändamål 
att tillgodose allmänt behov av elektrisk kraft och enligt 2 kap. 5 § 
samma lag får expropriation ske för att upprätta skydds- eller säker-
hetsområde om området behövs till skydd mot menlig inverkan från 
en anläggning. 

Inlösen enligt 12 § första stycket ledningsrättslagen kan ske om 
fastighetsägaren begär det. Enligt andra stycket i samma bestämmelse 
kan ledningsrättshavaren ha rätt att lösa in en fastighet eller del av 
fastighet men det förutsätter bl.a. att fastighetsägaren inte har ett be-
aktansvärt intresse av att behålla fastigheten eller fastighetsdelen. 

 
83 World Health Organization (2006). 
84 Elektrifieringsstrategin, s. 70. 
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Utredningen bedömer att det i dag finns osäkerheter om och i så 
fall när tvångsinlösen eller expropriation är ett alternativ till anpass-
ning av ledningen på grund av magnetfält. Frivilliga förvärv förhand-
las av nätföretagen inför eller efter en ansökan om linjekoncession. 
Expropriation har såvitt är känt för utredningen inte använts för att 
möjliggöra byggande av ledningar som kräver linjekoncession. Om en 
frivillig överenskommelse inte kan nås kan det dock ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv vara mer fördelaktigt att lösa in eller expropri-
era byggnader för att undvika att elnätsbyggnation hindras eller för-
dröjs väsentligt. Utredningen anser att om en vägledning om magnetfält 
skulle innebära högt ställda krav på anpassning och åtgärder för att 
minska magnetfält är det lämpligt att se över om och i så fall när möj-
ligheterna att expropriera eller lösa in byggnader eller fastighet bör 
utnyttjas i syfte att underlätta elnätsbyggnation. 

Fåglar 

Byggande av elledningar kan påverka fågellivet på olika sätt. I bygg-
fas kan anläggningsarbeten och avverkning orsaka störningar. Även 
i driftsfas kan ledningarna påverka fågellivet. Vissa fåglar gynnas av 
ledningsgator genom att dessa skapar lämpliga livsmiljöer, medan andra 
riskerar att påverkas negativt genom att avverkade ledningsgator mins-
kar deras livsmiljöer eller fragmenterar landskapet. Det finns också 
en risk att fåglar skadas eller dödas genom kollision med ledningen 
eller strömgenomföring vid kontakt med spänningssatta delar, s.k. 
eldöd. Eldöd förekommer främst i lokalnätet.85 Ledningar som kräver 
linjekoncession avser i regel högre spänningsnivåer. 

Enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen86 utgör bestäm-
melserna i artskyddsförordningen (2007:845) en precisering av de för-
pliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljö-
balken. I prövningen av en linjekoncession ingår därför att bedöma hur 
fåglar påverkas av ett beslut om linjekoncession och om denna påverkan 
kommer i konflikt med fridlysningsbestämmelserna i artskydds-
förordningen och bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den 
planerade verksamheten. I den mån villkor föreskrivs i ett beslut om 

 
85 Se t.ex. Ottvall, Richard m.fl. (2020). 
86 Se bl.a. MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48 och såvitt avser linjekoncession 
Mark- och miljööverdomstolens beslut den 19 augusti 2020 i mål nr M 4612-19. 
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koncession utövar Energimarknadsinspektionen tillsyn enligt 12 kap. 
1 § andra stycket ellagen. 

Frågan om påverkan på fågellivet kan också prövas inom ramen för 
andra prövningar enligt miljöbalken såsom dispenser, Natura 2000 
tillstånd, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, t.ex. när ledningar 
byggs inom ramen för en områdeskoncession eller förnyas inom ramen 
för en befintlig linjekoncession. Krav på hänsynsåtgärder kan också 
aktualiseras genom tillsyn enligt miljöbalken. Mark- och miljööver-
domstolen har i ett avgörande avseende förlängning av koncession 
för en befintlig ledning ansett att hindermarkering till skydd för 
fåglar i flykten inte borde regleras i beslutet om linjekoncession och 
att den operativa tillsynen lämpligare utövas av de tillsynsmyndig-
heter som har lokalkännedom.87 

Som framgår av kapitel 3 innebär EU-domstolens avgörande Skydda 
skogen att svensk praxis kan ifrågasättas. För elnätets del innebär detta 
betydande osäkerhet hur påverkan på fåglar ska utredas och prövas. 
Sammantaget bedömer utredningen att dessa osäkerheter riskerar att 
minska möjligheterna att korta ledtiderna för att bygga elnät och öka 
risken för förseningar. Som nämnts i kapitel 3 har artskyddet i svensk 
rätt utretts av Artskyddsutredningen (M 2020:03) som har lämnat 
ett antal författningsförslag. Även med ett förändrat artskydd be-
dömer dock utredningen att artskyddsfrågor fortsatt kommer att ha 
stor vikt i såväl prövning av linjekoncession som andra prövningar 
avseende elnät och ett ökat antal dispensansökningar är att vänta. 

Utöver de oklarheter som nu finns i det rättsliga regelverket för-
svåras också bedömning av påverkan på fåglar av att det rör ett stort 
antal arter, att kunskapsunderlaget för att bedöma hur fåglar påver-
kas är svagt och att det finns svårighet att överföra resultat från stu-
dier eller forskning avseende en ledningstyp till en annan. Olika led-
ningar innebär olika typer av påverkan vilket är en viktig aspekt när 
påverkan från elledningar ska bedömas. Praxis, vägledning eller forsk-
ning avseende en typ av elledning är därför inte alltid relevant för en 
annan typ av ledning. Verksamhetsutövaren har ett ansvar men för att 
effektivisera processerna och underlätta för alla aktörer anser utred-
ningen att det är angeläget att stärkt vägledning ges om påverkan på 
fåglar av olika typer av elledningar. Utredningen anser att Naturvårds-
verket bör ges i uppdrag att ge sådan vägledning som bör omfatta såväl 
bedömning av risker för kollision och fågeldöd som risker med av-

 
87 Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i mål nr M 4629-17. 
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verkning av ledningsgator samt när och vilka skyddsåtgärder som kan 
vara lämpliga att överväga. 

Även det faktum att ledningar ofta påverkar långa sträckor och ett 
antal olika prövningar kan leda till utmaningar, inte minst när det gäl-
ler enhetlig prövning om t.ex. flera länsstyrelser ska pröva dispenser 
avseende olika delar av samma ledning. Syftet med uppdraget bör där-
för vara att ge såväl länsstyrelserna som Energimarknadsinspektionen 
bättre underlag för att vid tillsyn, tillstånds- och dispensprövningar 
samt koncessionsprövningar bedöma risker för olika fågelarter kopp-
lat till olika typer av elledningar. Nätföretagen bör tillhandahålla de 
tekniska underlag som krävs. 

Förslaget bidrar till åtgärd 42 i Elektrifieringsstrategin som anger 
att kunskapen om miljöeffekterna från elnät ska öka. 

Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelserna har ett brett uppdrag. Utöver de roller som redo-
visats i kapitel 6.2 och kapitel 8.6, har länsstyrelsen t.ex. en roll enligt 
6 kap. 32 § miljöbalken att verka för att avgränsningssamrådet och 
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och 
detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen och de utgör 
även obligatorisk remissinstans enligt 18 § förordningen om nätkon-
cession. De är också prövningsmyndigheter för vissa dispenser och 
tillstånd som krävs för att bygga en elledning. Det är viktigt att läns-
styrelsen ges tillräckliga resurser för att hantera den ökade arbets-
belastning som elektrifieringen kan förväntas innebära. 

Utredningen anser att det också skulle vara av betydelse för effek-
tivare prövningsprocesser om länsstyrelsens roll blir tydligare och 
mer enhetlig i samråd respektive koncessionsprövning. Utredningen 
föreslår därför att länsstyrelserna ska ges ett uppdrag att utreda och 
klargöra sin roll i avgränsningssamråd och prövningen av elledningar 
som kräver linjekoncession. Uppdraget bör inkludera en översyn om 
och i så fall hur länsstyrelsen kan bidra till att underlätta lokaliser-
ingsutredningar och effektivare samråd. 

Uppdraget bör även avse frågan hur syftet med biotop- och strand-
skydd kan bevakas av länsstyrelsen på ett effektivt sätt i samråd och 
tillsyn avseende ledningar som kräver linjekoncession, se avsnitt 6.6. 
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När uppdraget genomförs bör även länsstyrelsens roll i planeringen 
beaktas i syfte att se över om synergieffekter finns mellan länsstyrel-
sens roll i planerings- och prövningsprocesser och om länsstyrelsen 
bör ges en tydligare roll att verka för att elnät av nationell betydelse 
för energi- och klimatomställningen möjliggörs. 

6.3.5 Bestämmelsen om villkor enligt ellagen 

Ändringar med anledning av lagstiftningens utveckling 

Enligt 2 kap. 18 § ellagen ska en nätkoncession förenas med villkor om 
det behövs av i bestämmelsen angivna skäl. Redan i 1902-års ellag an-
gavs att det i en koncession skulle anges under vilka villkor anläggning-
en fick byggas och användas. Sådana villkor avsåg främst bestämmel-
ser om elsäkerhet och skydd mot person- och sakskada. I anslutning 
till införandet av områdeskoncessioner 1957 ändrades bestämmelsen 
om villkor så att villkor ska föreskrivas som behövs av säkerhetsskäl 
eller annars ur allmän synpunkt. Som exempel på villkor som kan be-
hövas ur allmän synpunkt angavs behovet av naturskydd.88 

Frågor om elsäkerhet och skydd mot person- och sakskada regleras 
numera i elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverket får enligt elsäkerhets-
förordningen (2017:218) meddela föreskrifter bl.a. om beskaffenhet, 
placering, provning, kontroll, besiktning, användning och skötsel av 
elektriska starkströmsanläggningar och det krävs drifttillstånd för led-
ningar som omfattas av 7 § elsäkerhetsförordningen. Sådant tillstånd 
får enligt 8 § elförordningen endast ges om anläggningen ger betryg-
gande säkerhet mot person- eller sakskada. Utredningen bedömer att 
det därför inte längre finns skäl att föreskriva villkor i detta avseende 
vid prövningen av en linjekoncession. 

När det gäller naturskydd anges i 2 kap. 18 § ellagen sedan miljö-
balkens införande att villkor får föreskrivas för att i övrigt skydda 
människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja 
en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resur-
ser. Det framgår också att villkor som behövs för att skydda all-
männa intressen och enskild rätt får föreskrivas. Utredningen anser 
därför att det inte längre finns skäl att ange att villkor får föreskrivas 
som av annat skäl behövs från allmän synpunkt. Bestämmelsen bör 
också förtydligas genom att hänvisa till miljöbalken eftersom det är 

 
88 Prop. 1957:161, s. 47 f. 
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miljöbalken som reglerar skydd för människors hälsa och miljön 
samt hushållning med mark och vatten. När det gäller hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser bör ordalydelsen ändras på sätt 
som motsvarar 22 kap. 25 § 10 miljöbalken. Därigenom förtydligas 
att villkor som föreskrivs med stöd av hushållningsbestämmelserna 
ska avse villkor till skydd för naturresurser. 

Utredningens förslag om villkor i relation till miljöbalkens krav 
är inte avsedda att ändra i vilken omfattning villkor bör föreskrivas i 
koncessionen utan syftar endast till att lagtexten ska bli tydligare. 
Av praxis89 som avser ärenden om förlängning av koncession framgår 
att det vid föreskrivande av villkor ska beaktas om ett villkor bör före-
skrivas i koncessionsbeslutet eller om tillsynsmyndigheterna är mer 
lämpade att utöva operativ tillsyn. I skälen framhåller Mark- och miljö-
överdomstolen att en koncession inte har rättskraft som påverkar pröv-
ningar enligt miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har utifrån 
ovan och med hänvisning till det allmänna villkoret upphävt villkor 
om körning i våtmarker, om arbeten i närheten av Natura 2000-om-
råde och om villkor om skyldighet att hindermarkera ledningen för 
fåglar i flykten.  

Villkors förenlighet med andra krav 

Det är viktigt att de ledningar som byggs också kan utnyttjas på 
avsett sätt och uppfylla det syfte som avses. Med undantag för det 
allmänna villkoret föreskrivs villkor sparsamt i linjekoncessioner, 
något som utredningen inte anser att det finns skäl att förändra. Med 
den omfattande elnätsbyggnation som behövs och de ökande kraven 
på anpassning anser utredningen ändå att frågan om villkor ska före-
skrivas kan komma att bli mer aktuell i framtiden. För att inte riskera 
att villkor föreskrivs på ett sätt som kan försvåra elnätets anpassning 
och stärka system- och beredskapsperspektivet i ellagen bör det an-
ges att villkor endast ska få föreskrivas om de är förenliga med 

• syftet med ledningen, 

• föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen om vilka krav som ska vara upp-
fyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, 

 
89 MÖD 2017:64, Mark- och miljööverdomstolens domar den 7 juni 2017 i mål nr 9393-16, 9394-16 
och 9397-16 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i mål nr M 4629-17. 



Utredningens förslag – elnät SOU 2022:21 

292 

• målen för driftsäkerhet i transmissionsnätet och utlandsförbindel-
ser som ansluter till transmissionsnätet enligt 8 kap. 3 b § ellagen, 
och 

• föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen. 

En sådan bestämmelse får betydelse för möjligheterna att föreskriva 
villkor även för att skydda människors hälsa och miljön mot skador 
och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten. Som exempel kan nämnas att om en ledning inte kan sam-
byggas av driftsäkerhetsskäl får ett sådant villkor inte ställas. En be-
dömning måste göras i det enskilda fallet om ett villkor är förenligt 
med syftet med ledningen och de krav som anges. 

Det bör framhållas att föreslagen bestämmelse endast begränsar 
möjligheten att föreskriva villkor och inte påverkar ledningens tillåt-
lighet enligt miljöbalken. Är ledningen inte förenlig med miljöbalkens 
krav och villkor inte kan föreskrivas så att ledningen blir tillåtlig blir 
följden att ansökan ska avslås. Kraven på beskrivning av den sökta led-
ningens miljökonsekvenser påverkas inte heller av den föreslagna be-
gränsningen. Sådana anpassningar eller skyddsåtgärder som inte skulle 
vara förenliga med bestämmelsen bör dock inte anses utgöra realistiska 
alternativ att överväga i miljöbedömningen. Angående möjligheten 
att få en tidig bedömning i den frågan från Energimarknadsinspek-
tionen, se avsnitt 6.5. 

Frågan om ledningen som ges koncession ska uppföras som en 
luftledning eller en kabel regleras i regel i beskrivningen av vilken led-
ning koncessionen avser. Det får enligt utredningen anses utgöra en 
del av själva koncessionen och inte ett villkor. Utredningens förslag 
i fråga om detta val redovisas i avsnitt 6.4. 

6.3.6 Ersättningsbestämmelserna ska ses över 

Det finns en i princip oundviklig målkonflikt mellan att använda mark 
för elnät och för andra ändamål. På en specifik plats kan målkonflikten 
hanteras genom platsval och genom att ledningen ges en annan sträck-
ning, men det innebär i praktiken att en målkonflikt uppstår på ett 
annat ställe. Målkonflikten kan i vissa fall mildras genom teknikval och 
utformning. Som framgår av avsnitt 6.4 är möjligheterna att använda 
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kabel, som delvis skulle kunna mildra målkonflikterna jämfört med 
en luftledning, dock begränsade på högre spänningsnivåer. 

Det stora behovet av att förstärka och bygga ut elnätet i kombina-
tion med ett antal tvingande hänsyn t.ex. till skydd för områden och 
arter eller boendemiljöer samt de begränsade möjligheterna att använda 
kabel på högre spänningsnivåer innebär sammantaget en risk att in-
tressen som inte är tvingande kommer att drabbas. Till dessa intres-
sen hör de areella näringarna, som skogs- och jordbruk. 

Målkonflikten med jord- och skogsbruk kommer inte att kunna 
undvikas när elnätet anpassas och markägare kommer att påverkas av 
intrång. Dessa ersätts i dag genom en engångsersättning för intrång. 
Utredningen anser att det är motiverat att göra en översyn av ersätt-
ningen. En sådan översyn skulle kunna bidra till större acceptans, 
kortare ledtider och bättre förutsättningarna att bygga ut elnätet på 
ett effektivt sätt. 

Utredningen har inte haft möjlighet att fördjupa sig i frågorna om 
och hur ersättningsreglerna kan eller bör förändras. Ersättningsbestäm-
melserna gäller också för fler verksamheter. Det framstår dock som 
att såväl nivån på ersättningarna som de principer beräkningar ska 
grundas på, t.ex. modeller, som åker- och skogsbruksnorm, bör ses 
över. Ersättningsmodellen är en omfattande fråga som kräver särskild 
kompetens och som därför bör omhändertas genom en egen utredning. 

6.3.7 Stärkta samråd, kompetensförsörjning och uppföljning 
av handläggningstider 

Målet om halverade ledtider 

Målet om halverade ledtider, se avsnitt 5.4.3, avser genomsnittstider 
för att bygga elnät och det är viktigt att skilja på utbyggnadsprocessen, 
dvs. tiden från identifierat behov till färdig ledning, och på prövnings-
processen. Prövningsprocessen, inklusive samråd och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning, bedöms ta ungefär fem år. Utredningen 
anser att det riskerar att skapa orealistiska förväntningar om ambitio-
nen är att halvera den tiden. En sådan ambition kan också innebära 
en ökad risk för förseningar om följden blir att frågor inte blir till-
räckligt utredda. 
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I Elektrifieringsstrategin90 framhålls att om ledtiderna ska kortas 
med mer än de tidsvinster som ändringarna i propositionen91 Moderna 
tillståndsprocesser för elnät innebär, krävs många olika åtgärder i alla 
delar av processen. Utredningen delar den bedömningen. Halverade 
ledtider förutsätter att alla bidrar och att alla möjligheter att vinna 
tid utnyttjas. Det innebär också att till synes små tidsvinster i olika 
delar av processen kan vara den typ av tidsvinster som sammantaget 
gör att målet om halverade ledtider kan uppnås. Effektivare samråd, 
tydligare krav på utredningen inför en ansökan om linjekoncession 
och mer förutsebara koncessionsprövningar, är exempel på åtgärder 
som kan bidra och som är avgörande för att minska risken för att 
ledtiderna annars riskerar att öka. Förändrade arbetssätt i andra delar 
än prövningsprocessen t.ex. med nätutredningar, upphandling och 
entreprenader samt mer parallella processer kommer dock troligtvis 
att vara avgörande för att nå målet92 om halverade ledtider. 

Vikten av effektiva samråd och väl underbyggda underlag 

När det gäller prövningsprocessen anser utredningen att ett effek-
tivare samråd, i såväl tid som i sak, är ett av de mest avgörande mo-
menten för att underlätta utbyggnaden av elnät. Som redovisats i av-
snitt 5.4.3 pågår ett antal initiativ som syftar till effektivare samråd. 
Det ställer höga krav på nätföretagen att leda samrådet och tillvarata 
synpunkter som är relevanta för miljöprövningen. 

Det är i samråd och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 
som motstående intressen ska identifieras och anpassningar göras. 
Ibland kräver det ingående dialog mellan olika aktörer för att hitta 
en lösning som uppfyller lagens krav. När ansökan är framtagen och 
föremål för prövning är större anpassningar inte alltid möjliga inom 
ramen för koncessionsprövningen eller så kräver de stor tidsåtgång. 
Det är också i samrådet det klargörs vilka utredningar och underlag 
som behöver tas fram i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen 
har här en viktig roll. Genom att t.ex. väl förutse vilka inventeringar 
som krävs kan tidsvinster göras. 

Samtidigt är det viktigt att samrådet inte fastnar i kontroverser 
eller allmänt motstånd eftersom det minskar samrådets kvalitet och 

 
90 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 66. 
91 Prop. 2020/21:188. 
92 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 66. 
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ökar risken att aspekter av relevans för miljöbedömningen inte be-
lyses. Med hänsyn till elektrifieringens behov bör samråd genom-
föras med utgångspunkten att elledningar uppfyller ett starkt sam-
hällsintresse och i syfte att finna lösningar. 

Energimarknadsinspektionens handläggning 

Under 2020 var Energimarknadsinspektionens genomsnittliga hand-
läggningstid 18,7 månader för ansökningar om ny koncession och 
under 2021 var motsvarande tid 18 månader.93 Från att under några år 
fram till 2017 ha minskat har den genomsnittliga handläggningstiden 
ökat succesivt via 12 månader 201794, 14 månader 201895 och 14,5 må-
nader 201996. Ett förbättringsarbete i syfte att korta ledtider har på-
gått under flera år. Som skäl för längre handläggningstider nämns bl.a. 
ärendets komplexitet, behov av kompletteringar och introduktion av 
nya medarbetare på distans under pandemin. Energimarknadsinspek-
tionen uppger också att omfattningen av Energimarknadsinspektio-
nens prövning och kraven på ansökningarna har ökat succesivt.97 

Flera av utredningens förslag syftar till ett minskat behov av kom-
pletteringar. I Elektrifieringsstrategin utvecklas behovet av kompetens-
försörjning till energibranschen och åtgärd 62 innebär en ”nationell 
kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen”. Även 
kompetensförsörjning till prövande myndigheter och resurser inom 
miljöbedömningar är av stor betydelse. Elektrifieringsstrategins åt-
gärd 40 att säkerställa tillräckliga resurser hos prövande myndigheter 
skulle kunna kompletteras med en utvärdering av Energimarknads-
inspektionens och länsstyrelsernas förutsättningar att attrahera resur-
ser t.ex. med erfarenhet av omfattande tillståndsprövningar. Även 
förstärkningar i remisshanteringen är centralt för kortare handlägg-
ningstider, både hos Energimarknadsinspektionen och hos dem som 
ska svara t.ex. länsstyrelsen och kommuner, samt hos nätföretagen. 

 
93 Energimarknadsinspektionen (2021b), s. 48 f. Energimarknadsinspektionen (2022a), s. 66. 
94 Energimarknadsinspektionen (2018), s. 23. 
95 Energimarknadsinspektionen (2019), s. 41. 
96 Energimarknadsinspektionen (2020a), s. 45. 
97 Energimarknadsinspektionen (2021b), s. 48 f. 
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Nyanserade mål för handläggningstider 

Energimarknadsinspektionen har under perioden 2016–2021 i genom-
snitt fått in 70 ansökningar om ny eller ändrad koncession per år.98 
Under den perioden har Svenska kraftnät enligt uppgift lämnat in i 
genomsnitt 2 ansökningar om koncession per år och de ärenden som 
har avgjorts har haft en genomsnittlig handläggningstid om två till 
tre år. Förlängning av befintliga koncessioner är inte medräknade. 
Av uppgifterna framgår att det rör sig om ett ringa antal ansökningar 
avseende transmissionsnät per år. Antalet är dock ökande och under 
perioden 2022–2027 planerar Svenska kraftnät att skicka in i genom-
snitt 6,5 koncessionsansökningar per år.99 

Ansökningar som avser de högsta spänningsnivåerna kan i regel 
antas vara mer omfattande och ha en längre handläggningstid än 
genomsnittet. Mål för handläggningstid och uppföljning som bygger 
på ett genomsnitt av det totala antalet ärenden kan skapa en orealis-
tisk förväntan på hur lång tid dessa ärenden tar. Utredningen har inte 
övervägt på vilket sätt ärenden skulle kunna kategoriseras men det 
skulle kunna vara positivt för en bättre planering och uppföljning 
med särskild redovisning av vissa ärendetyper som generellt sett tar 
längre tid än genomsnittet. Energimarknadsinspektionen bör därför 
överväga om det kan vara lämpligt att införa mer nyanserade mål för 
handläggningstider avseende olika typer av ärenden. 
  

 
98 E-post från Energimarknadsinspektionen, 19 januari 2022. 
99 E-post från Svenska kraftnät, 23 februari 2022. 
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6.4 Bedömningen av luftledning respektive kabel 
vid linjekoncession 

Utredningens förslag: Det ska läggas till en ny 17 a § i ellagen 
som anger att vid val av teknik mellan luftledning och kabel för 
ledningar som kräver nätkoncession för linje ska särskild hänsyn 
tas till 

1. ändamålet med ledningen enligt 2 kap. 12 a §, 

2. kraven på drift och underhåll, god kvalitet på överföringen av 
el enligt 3 kap. och de mål för driftssäkerhet för transmissions-
nätet som fastställs enligt 8 kap., och 

3. förmågan att förebygga, motstå och hantera sådana störningar 
i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på sam-
hället enligt elberedskapslagen (1997:288). 

 
Det ska också införas ett bemyndigande att regeringen får med-
dela föreskrifter om val av teknik mellan luftledning och kabel för 
ledningar som kräver nätkoncession för linje. Med kabel avses både 
markförlagd kabel och sjökabel. 

Utredningen föreslår att föreskrifter införs i förordningen om 
nätkoncession för växelströmsledningar som är avsedda för en 
spänning om 130 kV eller högre. I en ny 6 a § i förordningen ska 
kriterier anges för när skälen för den valda tekniska utformningen 
som luftledning eller kabel ska beskrivas i ansökan om linjekon-
cession för en sådan ledning. 

Enligt en ny 6 b § i förordningen om nätkoncession ska växel-
strömsledningar som är avsedda för en spänning om 130 kV eller 
högre som utgångspunkt byggas som luftledning. Föreligger något 
av kriterierna i 6 a § får en sådan ledning dock byggas som kabel. 
Föreligger vissa av kriterierna i 6 a § till skydd för t.ex. bebyggelse 
eller människors hälsa och miljön ska växelströmsledningar med en 
spänning om 130 kV eller högre byggas som kabel om och i den 
eller de delar av ledningens sträckning  

1. förutsättningarna för kabel enligt 2 kap. 17 a § ellagen är upp-
fyllda och 

2. fördelarna som kan uppnås med en kabelförläggning över-
väger nackdelarna jämfört med en luftledning. 
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Skäl för utredningens förslag 

Flera intressenter har framfört till utredningen att frågan om valet 
mellan luftledning och kabel orsakar stor tidsutdräkt och omfattade 
krav på utredning i växelströmsnätet på högre spänningsnivåer, 130 kV 
och uppåt. Det har också framförts att det finns överföringstekniska 
utmaningar med användning av kabel på dessa spänningsnivåer. Vid 
vilka spänningsnivåer det finns en risk för negativ påverkan på led-
ningens eller elnätets funktion samt i vilken utsträckning kablar kan 
hanteras i det svenska växelströmsnätet är dock inte klarlagt. Begrän-
sad användning av kablar påverkar inte funktionen men kan påverka 
hur ledningen behöver dimensioneras och integreras i elnätet samt 
kostnaderna. 

Det är inte helt tydligt enligt vilka bestämmelser frågan om valet 
mellan luftledning och kabel ska bedömas och det finns i dag begrän-
sade möjligheter att bedöma teknikvalen med beaktande av elsystemet 
som helhet. Utredningens uppdrag är att se över lagstiftningen för 
att den i ökad utsträckning ska bidra till att Sveriges klimatmål kan 
nås. Elektrifieringen kräver snabbare utbyggnad av elnätet men också 
ett driftsäkert elnät med god kvalitet på överföringen av el. Utred-
ningen föreslår därför en ny bestämmelse i ellagen som anger att vid 
val av teknik för nätkoncession för linje ska särskild hänsyn tas till 
ändamålet med ledningen, vissa krav enligt ellagen och elberedskaps-
förmågan. 

För att förslaget ska bidra till snabbare processer anser utredningen 
att det är avgörande att kriterier anges för valet mellan luftledning 
och kabel i växelströmsnätet på högre spänningsnivåer. Det finns 
annars en betydande risk för förlängda processer genom bedömning-
arnas komplexitet. Tydliga, väl avgränsade och tillämpliga kriterier för 
när kabel behöver utredas och när det kan krävas att kabel används 
på högre spänningsnivåer skulle enligt utredningen underlätta elnäts-
byggnation på dessa spänningsnivåer påtagligt. Utredningens förslag 
till kriterier framgår av avsnitt 6.4.3. 

Det är för den närmaste tiden viktigt att kriterier införs i förord-
ningen om nätkoncessioner som anger att växelströmsledningar av-
sedda för en spänning om 130 kV eller högre som huvudregel ska byg-
gas som luftledningar. Eftersom den tekniska utvecklingen kan gå 
snabbt och det inte kan uteslutas att det med tiden kan vara andra 
frågor kopplade till valet mellan luftledning och kabel som orsakar 
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utdragna prövningar eller andra svårigheter bör sådana kriterier anges 
i förordningen om nätkoncession. 

6.4.1 Tydligare ram för teknikval kan ge kortare ledtider 

Användning av luftledning och kabel i det svenska elnätet 

I regionnätet (30–150 kV) var endast 5 procent markförlagt 2020. 
Det motsvarar ungefär 1 500 kilometer kabel.100 Av transmissions-
nätet var ungefär 6,5 procent anlagt som mark- eller sjökabel 2021. 
Det motsvarar drygt 1 125 kilometer kabel. Ungefär 1 080 kilometer, 
dvs. 96 procent av detta utgör likströmsförbindelser. Under perioden 
2022–2031 planerar Svenska kraftnät att anlägga drygt 190 kilometer 
likströmskabel och drygt 50 kilometer växelströmskabel för trans-
missionsnätet.101 Svenska kraftnät anger102 att användningen av kabel-
teknik kommer att öka eftersom kabel behöver användas på grund av 
framkomlighetsskäl, t.ex. i storstäder, och för att ansluta havsbaserad 
vindkraft. 

Förutsättningarna för val mellan luftledning och kabel skiljer sig 
åt på olika spänningsnivåer. På lägre spänningsnivåer är kabeltekniken 
ett väl fungerande alternativ förutsatt att ledningarna inte är allt för 
långa. Kabel kan även öka driftsäkerheten genom mindre risk för 
avbrott i lokalnätet.103 Det beror på att det som huvudregel inte krävs 
ett trädsäkert utförande där ledningsgatan är avverkad och röjs löp-
ande för luftledningarna i lokalnätet. Genom förläggning som kabel 
undviks avbrott som orsakas av fallande träd i lokalnätet. Ungefär 
77 procent av det svenska lokalnätet, vanligen 10–20 kV, var förlagt 
som kabel 2021. Det motsvarar drygt 400 000 kilometer kabel.104 

På högre spänningsnivåer har luftledningar ett trädsäkert utför-
ande. Det är därför inte fallande träd som påverkar avbrottsrisken 
och motiverar kabelförläggning. Samtidigt har växelströmskablar på 
högre spänningsnivåer statistiskt högre felfrekvens och längre repa-
rationstid än luftledningar. I region- och transmissionsnät innebär 
sådana kablar därför lägre driftsäkerhet. Detta kan kompenseras t.ex. 

 
100 Energiföretagen (2021), s. 3. 
101 E-post från Svenska kraftnät, 2 och 3 december 2021. 
102 Svenska kraftnät (2021c). 
103 Energiföretagen (2021), s. 14. 
104 5 kap. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara 
uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, EIFS 2013:1. 
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genom att lägga flera kabelförband så att ledningen kan vara i drift 
även om ett fel uppstår.105 

På högre spänningsnivåer har även uppmärksammats att använd-
ningen av kabelteknik i växelströmsnätet kan leda till försämrad reso-
nansstabilitet och därmed sämre elkvalitet på grund av låga resonans-
frekvenser. För att utmaningarna med kabelförläggningar ska kunna 
hanteras förutsätts att kabelteknik tillämpas restriktivt i resten av 
transmissionsnätet. Det innebär bl.a. att sådan restriktivitet behövs 
för att skapa utrymme för anslutning av havsbaserad vindkraft om 
det ska göras med växelström. Risken för övertoner och resonanser 
i transmissionsnätet påverkas dessutom av våra grannländer liksom 
det svenska nätet kan påverka dem.106 Även andra aspekter kan på-
verka bedömningen såsom förändringar i laster, mängden förnybara 
el och likströmsanläggningar.107 Bedömningen av hur mycket och vad 
som kan kabelförläggas kan alltså inte göras utifrån en enskild led-
ning utan behöver ta hänsyn till nätet som helhet. 

Svenska kraftnät, regionnätsföretagen och Energiföretagen förordar 
på grund av dessa tekniska aspekter att kabel ska användas i begränsad 
utsträckning i växelströmsnätet med en spänning på 130 kV och upp-
åt och att den kabel som används ska prioriteras till platser där den 
är nödvändig.108 Samtidigt ställs i dag ofta krav på att utreda kabel 
som alternativ i prövningen, vilket kan förlänga ledtiderna. Att mark-
ägare och andra ofta föredrar kabel gör också att det upptar en stor 
del av samråd och prövning även i fall där tekniken av olika skäl inte 
är aktuell. 

Kabel är också avsevärt dyrare än luftledning. Utredningen lägger 
inga förslag som rör finansieringen av elnät men den stora skillnaden 
i kostnader kan påverka nätavgifterna vilket i sin tur kan påverka 
svenska verksamheters konkurrenssituation och leda till ökade nät-
avgifter för kundkollektivet. 

 
105 Energiföretagen (2021), s. 7 och 14. Svenska kraftnät (2021c), s. 99. Medelius-Bredhe, 
Lotta m.fl. (2021), s. 4. 
106 Svenska kraftnät (2021c), s. 99 f. 
107 Lennerhag, Oscar (2020), s. 13. 
108 Medelius-Bredhe, Lotta m.fl. (2021), s. 13. 
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Prövningsgrunderna för teknikval 

Nätföretaget väljer efter genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken 
vilken teknisk utformning och lokalisering för en ledning de vill före-
slå i ansökan om linjekoncession. Vid nätkoncessionsprövningen ska 
Energimarknadsinspektionen bl.a. bedöma om anläggningen är lämp-
lig ur allmän synpunkt enligt 2 kap. 12 § ellagen och enligt 2 kap. 17 § 
ellagen tillämpa 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken. Upp-
fyller den sökta ledningen inte dessa krav kan koncession inte ges. 

När det gäller bedömningen av ledningens lämplighet ur allmän 
synpunkt finns, som framgår av avsnitt 6.3.1, ett stort handlings-
utrymme för prövningsmyndigheten men syftet med bestämmelsen 
är enligt förarbetena109 att hindra att samhällsekonomiskt onödiga an-
läggningar byggs. Innan miljöbalken trädde i kraft inkluderade lämp-
lighetsprövningen enligt ellagen även en bedömning av lämpligheten 
av ledningens lokalisering och utförande.110 På senare år har det kom-
mit att diskuteras i vilken utsträckning, och på vilka grunder, teknikval 
ska prövas inom ramen för lämplighetsprövningen enligt ellagen. Ut-
redningen anser att rättsläget får betraktas som oklart i detta avseende. 

Prövningen av en verksamhets utformning enligt miljöbalken ut-
går från en bedömning av om den sökta verksamheten kan innebära 
en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om det 
finns skäl att anta att en ledning kan orsaka en skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljö ska försiktighetsmått vidtas enligt 
2 kap. 3 § miljöbalken. Sådana försiktighetsmått kan t.ex. vara att en 
annan teknisk utformning väljs för att förebygga, hindra eller mot-
verka skadan eller olägenheten. Utgångspunkten vid bedömningen 
av utformning är alltså en bedömning av skador eller olägenheter en-
ligt miljöbalken. 

Kravet på skyddsåtgärder enligt miljöbalken kan enligt utredningen 
i och för sig innebära att kabel bör övervägas om skador eller olägen-
heter uppstår. I det sammanhanget behöver klargöras vilken skada 
eller olägenhet som kräver att skyddsåtgärder vidtas för att kunna be-
döma om åtgärderna är ändamålsenliga. Det bör enligt utredningen 
finnas utrymme för sökanden att föreslå andra skyddsåtgärder så 
länge dessa är ändamålsenliga. Om en luftledning kan anpassas så att 
den aktuella skadan eller olägenheten undviks finns det enligt miljö-

 
109 Prop. 1996/97:136, Ny ellag, s. 121 f. 
110 Prop. 1985/86:3, s. 14 f. 
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balken inte längre stöd för att på den grunden kräva en annan teknisk 
lösning i form av kabel. Även kostnaderna ska beaktas enligt rimlig-
hetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken, vilket innebär att det bör 
gälla skador eller olägenhet av viss omfattning för att kabel ska anses 
utgöra en rimlig åtgärd att utreda. 

Begreppen bästa tillgängliga teknik och bästa möjliga teknik 

EU:s industriutsläppsdirektiv111 ställer krav på att alla verksamhets-
utövare ska använda bästa tillgängliga teknik (Best Available Tech-
niques, BAT). För tolkningen av vad som är bästa tillgängliga teknik 
och vilken miljöprestanda som kan uppnås om sådan teknik tillämpas 
antas s.k. BREF-dokument (BAT Reference Document) som uppdate-
ras över tid. Sverige har genomfört kravet på bästa tillgängliga teknik 
genom att i 2 kap. 3 § miljöbalken föreskriva att bästa möjliga teknik 
ska användas. Enligt förarbetena112 till miljöbalken ska tekniken vara 
industriellt möjlig att använda inom branschen i fråga ur både teknisk 
och ekonomisk synpunkt. När det ska avgöras vad som är bästa möj-
liga teknik bör bedömningen ta hänsyn till vad resultatet blir för 
miljön i stort samt till användning av råvaror och energi-förbrukning.113 

Det har framförts från flera nätföretag114 att luftledningar bör 
anses utgöra bästa möjliga teknik på högre spänningsnivåer. Utred-
ningen uppfattar begreppen bästa tillgängliga teknik och bästa möj-
liga teknik som att de syftar till att driva utvecklingen framåt och löp-
ande höja nivån för vilken teknik som bör väljas genom att BREF-
dokumenten uppdateras och en bedömning görs av vilka tekniker som 
finns tillgängliga. Luftledning och kabel är tekniker som finns sedan 
länge och att peka ut luftledningar som bästa möjliga teknik bidrar 
inte till syftet att driva utvecklingen och höja nivå för teknikvalet. 
Dessutom bygger begreppen på att det görs en prövning i det enskilda 
fallet och det skulle inte göras om luftledning på förhand pekas ut 
som bästa möjliga teknik. Utredningen har därför valt att inte använda 
begreppen i sitt förslag. 

 
111 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industri-
utsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (industriutsläpps-
direktivet). 
112 Prop. 2012/13:35, Nya regler för industriutsläpp, s. 17. 
113 Se avsnitt 3.2.5 i utredningens delbetänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden, SOU 2021:21, för en mer utförlig beskrivning av bästa tillgängliga teknik, BREF-
dokument och bästa möjliga teknik. 
114 Svenska kraftnät m.fl. (2021). 
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6.4.2 Utblick mot grannländerna 

Nätets uppbyggnad och förutsättningar ser olika ut i olika länder. 
I en bilaga115 till Nätkoncessionsutredningens betänkande görs en jäm-
förelse mellan ett antal länder. Klimaträttsutredningen har valt att 
beskriva teknikvalet på högre spänningsnivåer i Danmark, Norge 
och Finland. Elnätet i alla tre länder är liksom i Sverige, främst baserat 
på växelströmsteknik. Likströmsförbindelser har använts i begränsad 
omfattning främst för sjökablar mellan länderna och till andra länder. 
Riktlinjer för och användning av kabel på högre spänningsnivåer skil-
jer sig åt mellan länderna. Medan Finland t.ex. planerar sin första 
400 kV växelströmskabel har Danmark förlagt 180 kilometer kabel i 
400 kV-nätet och 200 kilometer kabel i 220 kV-nätet. Jämförelser av 
teknikval i olika länder bör göras med försiktighet eftersom förutsätt-
ningarna i elnätet och i omgivningen skiljer sig mellan olika länder. 

Danmark 

År 2008 slöt de partier i Folketinget som stod bakom det danska 
energiavtalet ett avtal om riktlinjer för den framtida utbyggnaden av 
transmissionsnätet för el i Danmark. Avtalet angav målsättningen att 
i den takt som försörjningstryggheten, teknologin och de ekonomiska 
förutsättningarna tillåter anlägga 400 kV-ledningar i mark i stället för 
i luft. Tre 400 kV projekt som planerades mellan 2012–2018 fick dock 
genomföras utan ytterligare analys. Vidare angav avtalet att nya 132 
och 150 kV-ledningar skulle byggas som markkablar medan befint-
liga 132–150 kV-ledningar skulle hanteras enligt en sammanhängande 
kabelhandlingsplan. 

Ett nytt avtal116 slöts 2016 av den danska regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti och Det Konservative Folkeparti. I det nya 
avtalet klargjorde parterna att de var eniga om att ändra tidigare prin-
ciper för utbyggnad av transmissionsnätet. I en ny överenskommelse 
angavs i stället bl.a. att: 
  

 
115 SOU 2019:30, bilaga 2. 
116 www.kefm.dk/media/6644/aftale-afskaffelse-pso.pdf. 
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• Nya 400 kV-ledningar byggs som luftledningar med möjlighet till 
kabelförläggning på utvalda sträckor. Punkten justerades genom 
ett tilläggsavtal117 2020 som innebar att nya 400 kV-ledningar för-
läggs som kablar inom ramen för det som är tekniskt möjligt. 

• Nya 132–150 kV-ledningar byggs som kablar. 

• Befintliga 132–150 kV-ledningar bibehålls som utgångspunkt som 
luftledningar med kabelförläggning på utvalda sträckor genom 
naturområden och tätbebyggda områden. Även denna punkt juste-
rades genom tilläggsavtalet 2020 så att vissa medel för kabelför-
läggning används till att förlägga befintliga 132–150 kV-ledningar 
som kabel i samband med att dessa ledningar ska förnyas och till 
kabelförläggning av 132–150 kV-ledningar i anslutning till 400 kV 
luftledningar. Dessa medel förväntas täcka kabelförläggning av 
halva 132–150 kV-nätet. En ny överenskommelse om eventuellt 
ytterligare kabelförläggning ska slutas 2025. 

Nya 400 kV-ledningar byggs enligt de långsiktiga planerna för ut-
byggnad av elnätet som utgångspunkt som luftledningar. Enligt be-
hovsanalysen för Danmarks nätutvecklingsplan planeras utbyggnad 
av transmissionsnätet med 500 kilometer 400 kV-ledning till 2030.118 
Det analyseras i det enskilda projektet hur stor del av förbindelsen 
som kommer vara möjlig att förlägga som kabel. Det går därför inte 
att på förhand säga hur stor del som kommer att kabelförläggas. 
Energinet har tagit fram en rapport119, som har granskats av en inter-
nationell expertgrupp, för två stora 400 kV projekt. Slutsatsen i rap-
porten är att det är möjligt att förlägga upp till 15 procent av de aktu-
ella ledningarna som kabel och att mer användning av kabelteknik i 
de aktuella projekten skulle leda till väsentliga och oacceptabla risker 
för elnätet.120 

I de två projekt för 400 kV som byggs för närvarande har Energinet 
prioriterat att använda de 15 procent som ska kabelförläggas på sträckor 
vid särskilda naturområden och samhällen121 och där det anses ge 
största möjliga nytta för medborgare och natur, t.ex. passager som 

 
117 www.kefm.dk/Media/1/E/Till%C3%A6gsaftale%20om%20kabell%C3%A6gning%20til
%20PSO.pdf. 
118 Energinet (2019). En slutlig utvecklingsplan ska beslutas 2022. 
119 Energinet (2018). 
120 Energinet (2018), s. 117. 
121 www.energinet.dk/-/media/202214CDE0224E4487D5BFA1A616E1B8.pdf. 

http://www.energinet.dk/-/media/202214CDE0224E4487D5BFA1A616E1B8.pdf
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bedömts särskilt känsliga för landskapsbilden, passager med hög risk 
för fågelkollisioner, sårbara naturområden och vattendrag som även 
utgör områden med högt värde för rekreation och friluftsliv.122 

Enligt uppgifter123 från Energinet har sedan 2010 betydande sträckor 
av 132–150 kV växelströmsnätet förlagts som kabel i Danmark. 
Erfarenheten av denna kabelförläggning är bl.a. följande: 

• 132–150 kV kablar förändrar resonanserna i nätet och kan riskera 
förstärkning av elektrisk distorsion. För att komma under gräns-
värdena för elkvalitet behöver detta i vissa projekt kompenseras 
med filter. 

• Kabelsträckorna varierar betydligt för olika ledningar. Den genom-
snittliga längden för markkabel i 132–150 kV nätet är 11 kilometer. 
Den längsta markkabel med denna spänning är knappt 50 kilo-
meter. Historiskt har markkabel främst använts i tätbebyggda delar 
av landet men på senare år och i framtiden kommer riktlinjerna 
att innebära att genomsnittslängden kommer att öka. 

• Kablarna, som ligger på 1,5 meter djup, begränsar inte jordbruket 
och påverkar inte odling. Det har förekommit att täckplasten kom-
mits åt när man grävt ner till 60 centimeter, vilket är ovanligt. Åter-
ställning av dränering är en central fråga eftersom en effektiv mark-
avvattning är av stor betydelse för jordbrukets avkastning. Det är 
i praktiken inte möjligt att undvika mindre fel i dräneringsanlägg-
ningar. Om det uppstår skador på jordens struktur beror på mark- 
och väderförhållandena och årstiden för anläggningsarbetena. De 
första åren är det inte ovanligt med klagomål från ett fåtal mark-
ägare om dräneringsproblem eller extraordinära strukturskador. 
Dessa löses i princip alltid genom överenskommelser om åtgärder 
och ersättning. 

  

 
122 Informationsfilmer från Energinet www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Vestkysten-
naboinformation/Information-om-projektet-Endrup-Idomlund. 
123 E-post från Energinet, 1 mars 2022. 
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Norge 

Huvudprincipen för användning av kabel framgår av förarbetena124 
till en ändring i den norska energilagen 2009 som anger att grund-
principen är att användningen av kabel ska vara gradvis mer restriktiv 
med ökad spänningsnivå. Den norska regeringens politik för utbyg-
gnad och reinvestering av det norska transmissionsnätet och delar av 
regionnätet beskrevs och utvecklades därefter i ett meddelande125 till 
Stortinget 2012. Regeringen förtydligade att det alltid är en förutsätt-
ning för användning av kabel att den är förenlig med försörjnings-
trygghet, systemtekniska förhållanden och ändamålet med en led-
ningsförstärkning. Bedömningen av om användningen av kabel är 
nödvändig eller lämplig beror på såväl naturvärden som systemmäs-
siga faktorer. Frågan avgörs i koncessionsprövningen i det enskilda 
fallet. Som utgångspunkt ska kabel alltid utvärderas som ett alterna-
tiv till en luftledning. Hur omfattande utredningen av kabelalterna-
tivet ska vara anpassas dock till vad som kan vara relevant för beslutet 
och i linje med principerna för när kabel ska användas. Bedömningen 
av om kabel är aktuellt i region- och transmissionsnätet ska fokusera 
på om det finns någon alternativ luftledningssträcka som inte är 
orimligt lång eller kostsam. 

Därefter anges i meddelandet126 ett antal moment och kriterier av 
betydelse för bedömningen på olika spänningsnivåer. Sammanfatt-
ningsvis ska markkabel utgöra huvudregel i lokalnätet upp till 22 kV 
medan luftledning ska utgöra huvudregel i regionnätet 22 kV–132 kV. 
I regionnätet 22 kV–132 kV kan mark- och sjökabel väljas på begrän-
sade delsträckor om 

• luftledning är tekniskt svår eller omöjlig, som t.ex. vid passage av 
sjö eller där ledningen kommer närmare bebyggelse än vad gäl-
lande lag och föreskrifter tillåter, 

• luftledning medför särskilt stora olägenheter för boendemiljö och 
nära friluftsområden, om det råder brist på sådana områden, eller 
om kabel kan medföra särskilda miljövinster, 

• kabel innebär en väsentligt bättre helhetslösning med beaktande 
av alla hänsyn, 

 
124 Odelstingsproposisjon 62 (2008–2009), Om lov om endringer i energiloven. 
125 Meld. St. 14 (2011–2012), Melding til Stortinget, Vi bygger Norge – om utbygging av strøm-
nettet, s. 80 f. 
126 Meld. St. 14 (2011–2012), s. 80 f. 
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• kabelförläggning av befintligt regionnät kan frigöra utrymme för 
dragning av ledningar för högre spänningsnivåer och därigenom 
väsentligt minska de negativa effekterna av en större ledning eller 
väsentligt förbättra den större ledningens sträckning, 

• kabelförläggning finansieras av en nyttjanderättshavare i syfte att 
frigöra mark för t.ex. bostäder eller utveckling av näringslivet och 
kabelförläggning är acceptabelt även utifrån andra hänsyn. 

Transmissionsnätet 300 kV och 420 kV ska enligt meddelandet byg-
gas som luftledning utom i följande undantagsfall: 

• om en luftledning är tekniskt svår eller omöjlig, som t.ex. i städer 
och vid passage av större sjöar, 

• om extrakostnaden för kabelförläggning av en begränsad delsträcka 
är motiverad av särskilda miljövinster jämfört med en luftledning 
eller kan innebära en väsentligt bättre helhetslösning vid en sam-
lad bedömning. 

Enligt uppgift127 från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
tolkas riktlinjerna mycket restriktivt för transmissionsnätet där kabel 
nästan aldrig väljs om det finns en aktuell luftledningssträcka. I regel 
krävs endast ett generellt omnämnande av kabel som alternativ till 
luftledning i en koncessionsansökan avseende transmissionsnät. Mer 
utförliga utredningar krävs endast om det finns skäl för det enligt rikt-
linjerna. Det är såväl de höga investeringskostnaderna som konse-
kvenserna för elsystemet och försörjningstryggheten som ligger till 
grund för riktlinjerna men miljökonsekvenserna vid anläggande av 
kabel på spänningsnivåer om 420–300 kV kan inte heller bortses från. 
Kriteriet om en väsentligt bättre helhetslösning vid en samlad be-
dömning kan t.ex. aktualiseras när en kabelsträcka i enstaka fall kan 
ge en väsentligt kortare ledningsdragning för att en luftledning skulle 
behöva gå runt ett område med bebyggelse. Det kan också röra sig 
om fall där kabel är nödvändig på några sträckor och det är lämpligt 
att undvika korta sträckor med inskjutna luftledningar. Särskilda 
miljövinster ses som en möjlighet i riktlinjerna att välja kabel när det 
vid en sammantagen bedömning anses bäst, och inte som ett enskilt 
kriterium som är avgörande för val av kabel. 

 
127 E-post från Norges vassdrags- og energidirektorat, 1 februari 2022. 
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Även i regionnätet är riktlinjerna enligt uppgift128 från NVE mycket 
restriktiva även om det finns fler kriterier för när kabel ska bedömas. 
NVE:s erfarenhet är att riktlinjerna för det mesta har fungerat väl 
och bidragit till vägledning för nätföretag, myndigheter och andra 
intressenter. Vikten av att med jämna mellanrum uppdatera både kun-
skapsunderlaget och det politiska stödet för riktlinjerna framhålls för 
att undvika att riktlinjernas relevans diskuteras i enskilda koncessions-
ärenden. Kunskapsunderlaget genomgår t.ex. nu en uppdatering, vilket 
senast skedde 2004. 

Finland 

I Finlands nätutvecklingsplan129 framgår att skälet till att kabel an-
vänds i så begränsad utsträckning i högspänningsnätet är de tekniska 
och ekonomiska utmaningarna i ett transmissionsnät med så långa 
avstånd. Växelströmskablar används huvudsakligen i transformator-
stationer längs sträckor om några hundra meter. Finlands första 
400 kV växelströmskabel, ungefär 12 kilometer, planeras i Helsingfors-
området.130 

6.4.3 Föreslagna föreskrifter och kriterier 

Luftledning ger upphov till olika typer av påverkan på omgivningen 
t.ex. på naturmiljö, artskydd, områdesskydd, landskapsbild, frilufts-
liv och kulturmiljö samt störningar i form av magnetfält, inklusive 
den oro sådana fält kan orsaka. En luftledning tar även mark i an-
språk för ledningsgatorna. Samtidigt är den snabbare och billigare att 
bygga, lättare att underhålla och har lägre risk för avbrott än kabel på 
högre spänningsnivåer. Det gör att nätföretagen normalt föredrar luft-
ledning. 

Kabel har fördelen att den kräver smalare ledningsgator än en luft-
ledning, dvs. tar mindre mark i anspråk. Kabel påverkar också land-
skapsbilden i mindre utsträckning och ger inte på samma sätt upp-
hov till buller eller magnetfält, varför kabel ofta förespråkas av bl.a. 
markägare och boende. Samtidigt har även kabel negativ påverkan på 

 
128 E-post från Norges vassdrags- og energidirektorat, 1 februari 2022. 
129 Fingrid, s. 81 och 90. 
130 E-post från Fingrid, 25 november 2021. 
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omgivningen. På högre spänningsnivåer kan påverkan på markbundna 
värden och hydrologi bli stor på grund av gräv- och sprängnings-
arbeten samt den väg som anläggs längs kabeln. Även möjligheten att 
bevara lågväxande vegetation är begränsad på en kabel. Därtill kom-
mer de tekniska utmaningarna med kabel på högre spänningsnivåer 
i växelströmsnätet. 

Vid bestämmande av kriterier för användning av luftledning respek-
tive kabel behöver både avgöras vilka kriterier som ska föreskrivas 
och vilka spänningsnivåer de ska tillämpas på. 

Luftledning bör vara huvudregel för växelström 130 kV och uppåt 

När det gäller 400 kV-växelströmsnätet får det enligt utredningen 
anses klarlagt att det med dagens teknik finns en gräns för hur mycket 
kabel som kan användas utan att påverka elnätets funktion. Det fram-
står därför som klart att sådana ledningar som utgångspunkt bör 
byggas som luftledning. 

När det gäller 220- och 130 kV-nätet är frågan mer svårbedömd. 
Av det danska exemplet följer att det i och för sig framstår som tek-
niskt möjligt att i stor utsträckning kabelförlägga ledningar på dessa 
spänningsnivåer. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna åt i Sverige 
och Danmark. Sverige har ett mer omfattande ledningsnät, väsentligt 
mer elnät på högre spänningsnivåer och en annan ägarstruktur. 
Danmark131 har t.ex. 210 kilometer 200 kV-ledning och Sverige132 
har 4 000 kilometer 220 kV ledning. När det gäller 132–150 kV-led-
ningar har Danmark ungefär 4 370 kilometer sådana ledningar som 
ägs av Energinet. Någon samlad uppgift om det svenska 130 kV-nätet 
har inte gått att få fram. Enligt uppgifter133 från de tre största region-
nätsbolagen i Sverige, Vattenfall, Ellevio och E.ON. äger de tillsam-
mans uppskattningsvis drygt 16 000 kilometer ledning som är eller 
håller på att byggas om till 130 kV-ledningar. Till det kommer övriga 
regionnätsägares 130 kV-ledningar. 

De fysiska avstånden, markförhållandena och t.ex. mängden känsliga 
vattenförekomster skiljer sig också åt mellan länderna. I Danmark134 
finns t.ex. 250 Natura 2000-områden och 28 ramsarområden medan 

 
131 E-post från Energinet, 22 november 2021. 
132 E-post från Svenska kraftnät, 2 december 2021. 
133 E-post från Vattenfall Eldistribution respektive E.ON. Sverige den 29 mars 2022. 
134 www.mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-omraaderne/. 
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det i Sverige135 finns drygt 4 000 Natura 2000-områden och 68 ramsar-
områden. Danmark136 är också Nordens befolkningstätaste land med 
138 invånare per kilometer att jämföra med 25,7 invånare per kilo-
meter i Sverige137. 

Energinet har på grund av det politiska beslut som fattades om 
kabelförläggning 2008 tagit fram nätmodeller och mätsystem som 
ger goda förutsättningar för att genomföra analyser av elkvalitet.138 
Den ekonomiska effekten av en omfattande kabelförläggning på dessa 
spänningsnivåer skulle bli större i Sverige än i Danmark redan på grund 
av den större mängden nät men också på grund av att det kan antas 
förekomma mer behov av kostsamma sprängningsarbeten vid kabel-
förläggning i Sverige. 

En hög kablifieringsgrad i regionnätet kan påverka möjligheterna 
att använda kabel på högre spänningsnivåer.139 En stor del av transmis-
sionsnätet och regionnätet behöver byggas om eller ut de kommande 
åren. Mark- och sjökabel kommer vara en väsentlig del i lösningen 
för att kunna ansluta havsbaserad vindkraft och förstärka elnätet i 
storstadsområden eller tätorter. Utredningen anser sammantaget att 
det med befintligt kunskapsunderlag får anses tjäna klimatmålen bäst 
om kabel används restriktivt även i 130–220 kV-nätet så att tekniken 
finns tillgänglig där den behövs. Även den stora kostnad en omfat-
tande kabelförläggning i 130 kV nätet skulle innebära bör beaktas. 

Utredningen lämnar inget förslag om att teknikvalet bör regleras 
genom föreskrifter för likströmsledningar eller för växelströmsled-
ningar på spänningsnivåer under 130 kV eftersom det inte framkom-
mit skäl som motiverar sådana kriterier. Lagförslaget syftar inte heller 
till att förändra tillämpningen på lägre spänningsnivåer. Bemyndigan-
det är dock utformat så att regeringen har möjlighet att meddela 
sådana föreskrifter om behov uppstår. 

 
135 www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/natura-
2000-omraden.  
www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-
naturskydd/vatmarker-skyddade-enligt-ramsarkonventionen. 
136 www.eu.dk/da/fakta-og-tal/statistik/indbyggere-og-areal. 
137 www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-
sverige. 
138 Lennerhag, Oscar (2020), s. 10. 
139 Lennerhag, Oscar (2020), s. 13. 
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Kriterier för när kabel ska utredas och användas 

Utredningen har övervägt ett antal kriterier för när kabel bör utredas 
och därvid beaktat hur frågan hanteras i de länder som beskrivs i av-
snitt 6.4.2. Alternativa kriterier som inte föreslås beskrivs i av-
snitt 10.2.7. 

Utredningen föreslår att kabel ska utredas i de fall och i de delar av 
ledningens sträckning som något av följande kriterier är uppfyllt: 

1. nätbolaget ansöker om kabel, 

2. luftledning är tekniskt svår eller omöjlig, 

3. luftledning inte går att bygga utan att den kommer närmare be-
byggelse än vad som är tillåtet enligt bestämmelser i andra författ-
ningar eller att nätkoncessionen skulle strida mot en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt PBL och inte innebär små avvikelser, 

4. luftledning inte går att bygga utan att den kan befaras föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktig-
hetsmått vidtas som kan krävas enligt miljöbalken, 

5. markförläggning av en ledning med en spänning som understiger 
220 kV innebär att utrymme frigörs som kan användas för att 
väsentligt förbättra sträckningen för en eller flera ledningar för 
högre spänningsnivåer eller väsentligt minska dess negativa effekter. 

Om och i den eller de delar av ledningens sträckning ett eller flera 
kriterier enligt ovan föreligger, bör enligt utredningen huvudregeln få 
frångås och växelströmsledningar med en spänning om 130 kV eller 
högre få förläggas som kabel. När det gäller kriterierna i punkterna 
3 och 4 är det sådana tvingande hänsyn som innebär att kabel också 
ska användas om de överföringstekniska förutsättningarna finns och 
fördelarna som kan uppnås med en kabel överväger nackdelarna jäm-
fört med en luftledning. I sådana situationer måste alltså utredas i 
det enskilda fallet om och i vilken utsträckning kabelförläggning är 
ett möjligt, lämpligt och rimligt alternativ. 

Kriterierna är anpassade efter dagens förutsättningar och behovet 
av att väsentligt korta ledtiderna för att bygga elnät. Med teknisk ut-
veckling, ökad erfarenhet av kabel på olika spänningsnivåer och bättre 
modeller och mätmetoder för analyser av påverkan på t.ex. elkvalitet 
bedömer utredningen att kriterierna kan behöva ses över. 
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Samma kriterier bör inledningsvis gälla för 130 kV och transmissionsnät 

Utredningen har övervägt om det bör införas olika kriterier för trans-
missionsnät respektive växelströmsledningar avsedda för en spänning 
om 130 kV. De tekniska utmaningarna framstår som ökande med 
högre spänningsnivå, vilket bör tala för att utrymmet för att använda 
kabel är större för 130 kV än högre spänningsnivåer. I Norge har 
också olika kriterier införts för transmissionsnät respektive regionnät. 
De norska kriterierna för regionnät avser dock även ledningar i lägre 
spänningsnivåer och har därmed en vidare tillämpning än de kriterier 
utredningen föreslår. Om mer omfattande kriterier införs för använd-
ning av kabel i 130 kV-nätet kan det enligt utredningen finnas en risk 
att ledtiderna förlängs väsentligt för att elnätsbyggnation behöver 
invänta sådana modeller eller att kabel används i en omfattning som 
senare visar sig begränsa användningen av kabel där den kan behövas 
i framtiden. En sådan utveckling motverkar syftet med utredningens 
förslag och skulle fördröja elektrifieringen. 

6.5 Förhandsbesked om en anläggnings lämplighet 

Utredningens förslag: Det ska införas en ny 2 kap. 12 b § ellagen 
som anger att den som avser att ansöka om nätkoncession för 
linje får ansöka om förhandsbesked avseende om ledningen upp-
fyller kraven för allmän lämplighet enligt den nya 2 kap. 12 a § 
ellagen. Möjligheten att begära förhandsbesked ska gälla för nät-
koncession för starkströmsledningar som prövas av nätmyndig-
heten och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I en 
begäran om förhandsbesked ska nätföretaget även kunna begära 
att nätmyndigheten ska redovisa sin bedömning i frågan om en 
eller flera alternativa utformningar av ledningen är förenliga med 
ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, 
målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen och föreskrifter 
meddelade enligt elsäkerhetslagen. Förhandsbesked får begäras 
samlat för flera starkströmsledningar om de är av sammanhäng-
ande betydelse. 
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En begäran om förhandsbesked ska enligt en ny 2 kap. 12 c § 
ellagen komma in till nätmyndigheten senast innan avgränsnings-
samråd inleds enligt 2 kap. 17 § tredje stycket 2 ellagen i be-
stämmelsens ändrade lydelse enligt utredningens förslag. Beslut 
om förhandsbesked ska lämnas senast sex månader efter att en 
fullständig begäran kommit in till nätmyndigheten. 

En ny 2 kap. 12 d § ellagen ska ange att ett positivt förhands-
besked är bindande i koncessionsprövningen för nätmyndighetens 
lämplighetsbedömning. Ett förhandsbesked ska upphöra att gälla 
om ansökan inte kommer in till nätmyndigheten inom tre år från 
att förhandsbeskedet beslutats. Giltighetstiden ska kunna förlängas 
av nätmyndigheten med sammanlagt högst två år om det finns 
särskilda skäl. 

Det ska läggas till en ny 2 kap. 12 e § ellagen som anger att nät-
myndigheten får ompröva ett positivt förhandsbesked om det finns 
skäl att anta att kraven för lämplighetsbedömningen inte längre 
är uppfyllda. 

Ett tillägg ska göras i 13 kap. 5 § ellagen så att ett negativt för-
handsbesked kan överklagas till regeringen om det avser en trans-
missionsnätsledning. Ett positivt förhandsbesked för en sådan led-
ning ska endast få överklagas till regeringen i samband med över-
klagande av slutligt beslut om nätkoncession. 13 kap. 6 § ellagen 
ska ändras så att positiva förhandsbesked avseende andra ledningar 
som överklagas till mark- och miljödomstol endast får överklagas 
i samband med överklagande av slutligt beslut om nätkoncession. 
 
Utredningens bedömning: Det kommer att behövas bestämmel-
ser som anger sakägarkretsen vid ett förhandsbesked och hur den 
ska informeras. Eftersom det pågår arbete på området lämnar ut-
redningen inget författningsförslag i den delen. 

Skäl för utredningens förslag 

Syftet med att införa ett förhandsbesked är att förenkla och snabba 
upp utbyggnad av elnätet. Genom förhandsbesked får den sökande 
möjlighet till besked på ett tidigt stadium om Energimarknadsinspek-
tionen delar bedömningen att en viss kraftledning är en lämplig inve-
stering. Ett förhandsbesked avser de aspekter som ska prövas inom 
ramen för lämplighetsprövningen. 
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Lämplighetsprövningen sker enligt dagens regelverk först när 
Energimarknadsinspektionen prövar ansökan om nätkoncession. En 
sådan ansökan kan inte göras förrän den specifika miljöbedömningen 
har kommit så långt att miljökonsekvensbeskrivningen kan överläm-
nas till Energimarknadsinspektionen. Det innebär att lämplighets-
prövningen i regel avgörs flera år efter att nätföretaget har beslutat 
inriktning för en investering. 

Dagens system innebär att en stor mängd resurser tas i anspråk 
för såväl nätföretaget som myndigheter och enskilda innan lämplig-
hetsprövningen avgörs. Det kan innebära utmaningar i samråd och 
dialog med kommuner och markägare om det finns osäkerheter kring 
om ledningen fyller ett samhällsviktigt behov eller inte. Det kan sär-
skilt finnas behov av tidigare besked i fall där nätföretagen ser att en 
ledning är omdebatterad. Det innebär också att besked från nätmyn-
digheten om utfallet av lämplighetsprövningen kommer vid en så sen 
tidpunkt att det är svårt för olika aktörer på elmarknaden att anpassa 
sig om Energimarknadsinspektionen kommer till en annan bedöm-
ning än den nätföretaget har gjort. 

I en begäran om förhandsbesked bör nätföretaget även ges möj-
lighet att begära att nätmyndigheten ska redovisa sin bedömning i 
frågan om en eller flera alternativa utformningar av ledningen är för-
enliga med ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § el-
lagen, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen och föreskrifter 
meddelade enligt elsäkerhetslagen. En begäran om förhandsbesked 
innebär därmed ett tillfälle att få sådana alternativ som kan påverka 
möjligheterna att uppfylla dessa föreskrifter eller mål bedömda inom 
ramen för samma begäran om förhandsbesked. Om ett alternativ inte 
uppfyller något av dessa krav minskar antalet alternativ som behöver 
utredas vid den specifika miljöbedömningen, vilket kan underlätta 
samråd och planering. 

6.5.1 Förhandsbeskedets omfattning 

Förhandsbesked i fråga om lämpligheten 

Utredningen föreslår i avsnitt 6.3 att det införs en ny 2 kap. 12 a § 
ellagen som anger vilka kriterier som ska ingå i den lämplighetspröv-
ning som görs inom ramen för koncessionen och som även fortsätt-
ningsvis kommer att vara det ordinarie förfarandet. I en del fall kan 
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det dock vara av intresse för den som ska bygga elnät att få besked 
på ett tidigare stadium om en planerad ledning ska anses uppfylla 
kraven för lämplighet. Därför bör det införas en ny 2 kap. 12 b § 
ellagen som anger att den som avser att ansöka om nätkoncession 
för linje får ansöka om förhandsbesked avseende om den planerade 
ledningen uppfyller kraven för att anses lämplig ur allmän synpunkt 
enligt 2 kap. 12 a § ellagen. 

Förslaget gäller endast starkströmsledningar som kräver nätkonces-
sion för linje och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Det begränsas därmed till sådana ledningar på högre spänningsnivåer 
som kan påverka många andra intressen. Utredningen bedömer att 
det är särskilt angeläget för sådana ledningar att tidigt klargöra om 
det är en lämplig investering och om den valda placeringen i nätet 
samt tekniska utformningen i fråga om likström- eller växelström 
och spänning anses ändamålsenlig. 

Utredningen anser inte att det är rimligt att förhandsbesked ska 
kunna sökas för utlandsförbindelser som prövas av regeringen enligt 
2 kap. 4 § ellagen. Möjligheten att söka förhandsbesked bör därför bara 
gälla linjekoncessioner som prövas av nätmyndigheten. 

Ett positivt förhandsbesked innebär att nätmyndigheten beslutar 
att ett eller flera av de ledningsalternativ som ingår i begäran upp-
fyller kraven för allmän lämplighet i 2 kap. 12 a § ellagen. Det ute-
sluter inte att andra ledningsalternativ än de som ingår i begäran också 
uppfyller dessa krav. Ett positivt förhandsbesked kan även innehålla 
en förklaring om att ett ledningsalternativ som omfattades av begäran 
inte uppfyller kraven på lämplighet. Som exempel kan nämnas om 
nätföretaget begär förhandsbesked för ett växelströms- och ett lik-
strömsalternativ kan förhandsbeskedet bli att båda alternativen upp-
fyller kraven på lämplighet eller att endast ett av dem gör det. Med 
negativt förhandsbesked avses fall där inget alternativ som ingår i 
begäran bedöms uppfylla kraven för lämplighet. 

Svenska kraftnät har framfört att koncessionsprövningen för trans-
missionsnätet behöver utformas så att hänsyn kan tas till hur åtgärder 
samverkar och till åtgärdernas sammanhängande betydelse.140 Vid om-
struktureringar eller förstärkningar av elnät är det möjligt att en en-
skild ledning eller förändring av en ledning inte kan fylla sin funktion 
eller leda till höjd nätkapacitet om inte även andra ledningar byggs 
eller förstärks. En åtgärd kan också tjäna flera syften där full lönsam-

 
140 Svenska kraftnät (2019c), s. 3. Svenska kraftnät (2021c), s. 69. 



Utredningens förslag – elnät SOU 2022:21 

316 

het uppnås först efter att även andra åtgärder i elnätet har genom-
förts. Ett förhandsbesked bör därför enligt 2 kap. 12 b § ellagen få 
begäras samlat för flera planerade ledningar eller förstärkningar om 
nätföretaget bedömer att dessa är av sammanhängande betydelse. För 
att förslaget ska fylla sitt syfte att korta och underlätta prövningen 
bör ett nätföretag få lämna förslag till bedömning avseende de olika 
alternativen som nätmyndigheten sedan tar beslut om. 

Möjlighet att få en bedömning av alternativa utformningar 

Det bör också läggas till ett andra stycke i 2 kap. 12 b § ellagen som anger 
att begäran om förhandsbesked också får avse om en eller flera alterna-
tiva utformningar av starkströmsledningen är förenliga med ändamålet 
med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 §, målen för driftsäkerhet 
enligt 8 kap. 3 b § och föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen. 
Tillägget motsvarar förutsättningarna för att föreskriva villkor i 2 kap. 
18 § andra stycket ellagen. Begäran bör bara få avse alternativ som 
får en avgörande påverkan på dessa föreskrifter eller mål. Det kan 
t.ex. vara frågan om det är förenligt med kraven på driftsäkerhet att 
sambygga en ledning med en annan ledning eller i vilken utsträck-
ning en ledning kan kablifieras utan risk för påverkan på god kvalitet 
på överföringen av el. Däremot kan det inte avse frågan om en viss 
lokalisering mellan angivna anslutningspunkter uppfyller dessa krav. 

Det kan vara viktigt för en mer effektiv prövningsprocess att kunna 
utesluta alternativ. En begäran om bedömning enligt bestämmelsens 
andra stycket bör dock bara få ställas som en del av en begäran om 
förhandsbesked enligt första stycket som innehåller ledningsalterna-
tiv som nätföretaget anser är lämpligt eller lämpliga och avser att lägga 
till grund för en kommande ansökan. Det finns annars risk för att 
den administrativa bördan hos nätmyndigheten ökar om begäran skulle 
få göras bara för att utesluta alternativ. 

En sådan möjlighet att få alternativa utformningar bedömda inom 
ramen för en begäran om förhandsbesked behövs om utredningens 
förslag ska få så stor effekt som möjligt för att korta ledtiderna för 
att bygga elnät, eftersom de som får besked om att en viss utform-
ning inte uppfyller något av de krav som anges kan sålla bort det alter-
nativet i ett tidigt skede. Det är bara de alternativ som bedöms som 
lämpliga och uppfyller föreskrifter enligt 3 kap. 9 §, målen för drift-
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säkerhet enligt 8 kap. 3 b § och föreskrifter meddelade enligt elsäker-
hetslagen som behöver utredas och behandlas i samråd. Ett besked 
om att ett alternativ inte uppfyller dessa krav sparar tid och resurser 
för alla parter. Det visar vilka alternativ som är aktuella för hur led-
ningen ska byggas och underlättar planering. 

Tidsfrister för ansökan om och beslut om förhandsbesked 

För att förhandsbesked ska göra skillnad jämfört med ordinarie lämp-
lighetsprövning bör det anges i en ny 2 kap. 12 c § ellagen att begäran 
om förhandsbesked behöver komma in till nätmyndigheten innan 
avgränsningssamråd inleds enligt 2 kap. 17 § tredje stycket 2 ellagen 
i bestämmelsens ändrade lydelse enligt utredningens förslag. 

Om beslut om förhandsbesked dröjer för länge fyller de inte sitt 
syfte och bör därför meddelas senast sex månader efter att begäran 
kom in till nätmyndigheten. Eftersom en begäran kan behöva kom-
pletteras bör den tidsfristen börja löpa från det att all nödvändig in-
formation har kommit in till nätmyndigheten så att begäran är full-
ständig och kan utgöra underlag för beslut. 

6.5.2 Förhandsbeskedets verkan vid koncessionsprövningen 

Bindande verkan för positiva förhandsbesked 

För att förhandsbeskedet ska få den önskade effekten för förutse-
barheten bör det anges i en ny 2 kap. 12 d § ellagen att ett positivt 
förhandsbesked ska vara bindande och ersätta den ordinarie lämplig-
hetsprövning som Energimarknadsinspektionen genomför enligt el-
lagen. På det sättet kan fokus i stället läggas på miljöprövningen av 
de ledningar som omfattas. Ett förhandsbesked påverkar inte miljö-
prövningen, vilket innebär att ansökan om nätkoncession kan få av-
slag om den sökta ledningen inte är förenlig med miljöbalkens krav. 

Förhandsbeskedet bör bara vara bindande för Energimarknads-
inspektionens koncessionsprövning och inte för t.ex. Lantmäteriets 
prövning av ledningsrätten eller andra myndigheters eller kommuners 
prövningar enligt miljöbalken. 
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Vägledande verkan för andra bedömningar 

Om det i ett positivt förhandsbesked anges att ett ledningsalternativ 
inte uppfyller kraven på lämplighet eller en bedömning görs om en 
alternativ utformning av ledningen är förenlig med ändamålet eller 
kraven i 2 kap. 12 b § andra stycket ellagen är den bedömningen inte 
bindande för prövningen. Bedömningen får dock ses som vägledande. 
Om ett alternativ har bedömts vara olämpligt, oförenligt med ända-
målet eller inte uppfylla kraven i 2 kap. 12 b § andra stycket bör det 
inte inkluderas i den specifika miljöbedömningen. 

I nätföretagets fortsatta utredning inför framtagande av ansökan 
om koncession kan det visa sig att ett annat alternativ än det som in-
gick i förhandsbeskedet är mer lämpligt. Om nätföretaget väljer att 
ansöka om koncession för ett sådant ledningsalternativ faller för-
handsbeskedet av naturliga skäl och lämplighetsprövningen för det 
nya alternativet får göras på ordinarie sätt. Ansöker däremot nätföre-
taget om det ledningsalternativ som omfattas av ett positivt förhands-
besked är beskedet bindande för lämplighetsprövningen om det inte 
finns förutsättningar att ompröva beskedet. 

Förhandsbeskedets giltighetstid 

Utredningen anser att det är rimligt med en tidsgräns för förhands-
beskedets giltighet och föreslår att det ska upphöra att gälla om an-
sökan om nätkoncession inte kommer in till nätmyndigheten inom 
tre år från det att förhandsbeskedet meddelats. Denna tidsfrist bör 
ge tillräcklig tid för nätföretaget att samråda och ta fram ansökan om 
koncession. Om en ansökan kommer in i tid gäller förhandsbeskedet 
tills koncessionsprövningen är klar.  

Det bör dock finnas möjlighet för Energimarknadsinspektionen 
att förlänga giltighetstiden bortom tre år om det finns särskilda skäl, 
som t.ex. att det krävs inventeringar av arter som bara kan göras vissa 
tider på året och det finns försvarliga skäl till att dessa inventeringar 
inte kunnat göras inom den ursprungliga tiden. Giltighetstiden bör 
få förlängas med sammanlagt högst två år. En möjlighet att förlänga 
giltighetstiden bör minska arbetsbördan och spara resurser för alla 
parter när det finns särskilda skäl, jämfört med om lämplighetspröv-
ningen skulle göras om. Möjligheten till förlängning bör dock vara 
begränsad eftersom syftet är en snabbare process. 
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Omprövning 

Det är troligen sällsynt att en ledning inte längre anses lämplig inom 
den tid ett förhandsbesked är giltigt. Det kan dock inte uteslutas att 
förändrade förutsättningar gör att beslutet om förhandsbesked blir 
oriktigt, t.ex. på grund av att avgörande produktion eller förbrukning 
för överföringsbehovet inte kan realiseras. För att säkerställa att för-
handsbesked inte kan innebära att olämpliga ledningar byggs bör därför 
nätmyndigheten ha möjlighet att ompröva ett positivt förhandsbesked 
om förutsättningarna för den tidigare bedömningen har förändrats 
och det finns skäl att anta att kraven i 2kap. 12 a § ellagen inte längre 
är uppfyllda. 

Om förutsättningarna ändras för ledningsalternativ som har in-
gått i en begäran om förhandsbesked men inte ansetts lämpliga så att 
det är sannolikt att alternativet på grund av de ändrade förutsättning-
arna uppfyller kraven i 2 kap. 12 a § ellagen, bör ett nytt förhands-
besked kunna sökas om avgränsningssamråd enligt 2 kap. 17 § tredje 
stycket 2 ellagen, i bestämmelsens ändrade lydelse enligt utredningens 
förslag, ännu inte inletts. 

6.5.3 Överklagande och sakägarkrets 

Överklagande 

Beslut om förhandsbesked behöver kunna överklagas av både den 
sökande och andra parter. Därför bör ett tillägg göras i 13 kap. 5 § 
ellagen om att när det gäller beslut som ska överklagas till regeringen 
ska ett negativt förhandsbesked kunna överklagas direkt medan ett 
positivt förhandsbesked endast får överklagas i samband med över-
klagande av slutligt beslut om nätkoncession. Även 13 kap. 6 § el-
lagen bör ändras så att positiva förhandsbesked som överklagas till 
mark- och miljödomstol endast får överklagas i samband med över-
klagande av slutligt beslut om nätkoncession. Så som den bestäm-
melsen är utformad behövs inget tillägg för att klargöra att negativa 
förhandsbesked får överklagas direkt. 

Skälet till att positiva förhandsbesked endast bör få överklagas i 
samband med överklagande av slutligt beslut om nätkoncession är 
att det annars finns risk för att förhandsbesked inte åstadkommer 
någon skillnad i praktiken eftersom processen kan försenas genom 
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överklaganden. Det innebär visserligen att nätföretagen kan behöva 
vänta längre på definitivt besked men utredningen bedömer att för-
delarna som ett förhandsbesked kan ge i form av kortare ledtider 
uppväger det. Vägledande bedömningar kan inte överklagas särskilt. 

Eftersom ett positivt förhandsbesked överklagas först i samband 
med beslut om koncession krävs inga särskilda regler för att säker-
ställa miljöorganisationers rätt att klaga på beslutet. Deras rätt att 
överklaga koncessionsbeslut framgår av 13 kap. 8 § ellagen. 

Sakägarkretsen vid ett förhandsbesked 

Bestämmelser om Energimarknadsinspektionens kommunikation av 
en ansökan om koncession finns i 18 § förordningen om nätkonces-
sion. När lämplighetsprövning och miljöprövning sker vid samma 
tillfälle som i det ordinarie förfarandet i koncessionsprövningen bör 
det enligt utredningen stå sakägare och allmänheten fritt att lämna syn-
punkter på allt underlag i ärendet. Det behöver tydliggöras vem som 
ska anses vara rättsligt berörd vid en begäran om förhandsbesked och 
vem Energimarknadsinspektionen ska hämta in yttrande från under 
handläggningen. 

Utredningen bedömer visserligen att de frågor som enligt förslaget 
i avsnitt 6.3.1 ska prövas inom ramen för lämplighetsprövningen främst 
bör bevakas av myndigheter. Utgångspunkten bör ändå vara att de 
som omfattas av kravet på kommunikation enligt 18 § förordningen 
om nätkoncession också ska beredas tillfälle att yttra sig i frågan om 
förhandsbesked. 

Vid tidpunkten för en begäran om förhandsbesked är det ännu 
inte klarlagt vilken lokalisering ansökan om linjekoncession kommer 
att avse. Markägare och innehavare av särskild rätt kan då svårligen 
identifieras. Detta kan hanteras genom t.ex. kungörelse av en begäran 
om förhandsbesked. Utredningen bedömer att ett förhandsbesked i 
den del det är bindande inte bör anses avse miljöfrågor. En kungör-
else skulle dock säkerställa att förfarandet lever upp till Århus-
konventionens141 krav på allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
i den mån ett sådant beslut skulle anses avse miljöfrågor. 

Det infördes nya regler 2021 i samband med ändringar av ellagen 
bl.a. avseende klagorätt och kungörelse och det pågår fortfarande 

 
141 SÖ 2005:28. 
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arbete med genomförandet. Utredningen bedömer därför att den 
detaljerade utformningen av hur sakägarkretsen ska se ut och infor-
meras bör utarbetas i dialog med Energimarknadsinspektionen. 

6.6 Undantag från vissa förbud 

Utredningens förslag 
1. Undantag från generella biotopskydd 
Det ska läggas till i 7 kap. 11 a § miljöbalken att inom ett biotop-
skyddsområde enligt 11 § första stycket 1 gäller förbuden i 11 § 
andra stycket inte byggande och underhåll av starkströmsled-
ningar med nätkoncession för linje enligt ellagen. 

2. Visst undantag från särskilda biotopskydd 
Det ska läggas till i 8 a § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. att även om ett mark- eller vattenområde är ett 
biotopskyddsområde får de verksamheter bedrivas och åtgärder 
vidtas som behövs för att en starkströmsledning med nätkonces-
sion för linje enligt ellagen ska uppfylla kraven för elsäkerhet en-
ligt elsäkerhetslagen samt kraven på god kvalitet på överföringen 
av el och de mål för driftssäkerhet för transmissionsnätet som fast-
ställs enligt ellagen. Det gäller om nätkoncessionen för starkströms-
ledningen beslutades innan biotopskyddsområdet beslutades. 

3. Undantag från strandskydd 
Det ska läggas till en ny fjärde punkt i 7 kap. 16 § miljöbalken om 
att förbuden i 15 § samma kapitel inte ska gälla för byggande och 
underhåll av starkströmsledningar med nätkoncession för linje 
enligt ellagen. 

Skäl för utredningens förslag 

Utöver koncession och den däri ingående specifika miljöprövningen 
krävs i regel ett stort antal andra tillstånd och dispenser. Det kan röra 
sig om flera hundra för en ledning. Historiskt har dessa tillstånd och 
dispenser ofta sökts efter koncession när förutsättningarna är klara 
och det är avgjort att det finns behov av ledningen. En dispens kräver 
att de åtgärder som ska vidtas kan specificeras, vilket ofta kräver be-
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slut om koncession och långt gången eller färdig detaljprojektering. 
På senare tid har det blivit tydligare att vissa sådana tillstånd eller 
dispenser kan påverka ledningens lokalisering om de avslås. 

I dag krävs dispens för elnät från både generella och särskilt beslu-
tade biotopskydd samt från strandskydd. Sådana dispenser ges normalt 
för de generella biotopskydden och strandskydden men de kräver tid 
och resurser att ansöka om och handläggningen av dem kan ta upp 
till 1,5 år. Eftersom sådana dispenser i princip alltid beviljas skulle 
införandet av undantag göra mycket liten skillnad för skyddsområ-
dena men spara väsentligt med tid och resurser för både de sökande 
och de som har att handlägga ansökningarna. Utredningen ser därför 
att det skulle kunna ge ett viktigt bidrag till att korta prövnings-
processen om ett undantag från de generella biotopskydden och strand-
skyddet införs i miljöbalken. 

För de särskilda biotopskydden som beslutas av Skogsstyrelsen 
ges inte alltid dispens. Det kan hindra användningen och försvåra för-
stärkning av en befintlig ledning om kraven på drift- och elsäkerhet 
inte kan uppfyllas för att avverkning av träd i ledningsgatan eller dess 
sidoområden inte tillåts. Utredningens förslag till undantag från de 
särskilda biotopskydden säkerställer att allt nödvändigt underhåll av 
elnät som omfattas av förslaget kan ske utan krav på dispens, i de fall 
nätkoncessionen för ledningarna beslutades innan biotopskyddsområ-
det beslutades. 

En viktig del i kortare ledtider är att skapa mer parallella processer 
och det pågår flera initiativ på området. Detta lyfts i regeringens 
elektrifieringsstrategi142 och ändringar143 har redan genomförts som 
t.ex. ökar möjligheten för elnätsföretag att ansöka om att lednings-
förrättning inleds innan nätkoncession meddelats. Om fler parallella 
processer sker och ledningsrätt läggs närmare prövning av ansökan 
om koncession kan krav på dispenser från biotopskyddet respektive 
strandskyddet bli ett hinder för att korta ledtiderna eftersom pro-
jektet då måste invänta dessa. Dessutom görs ofta ansökan och pröv-
ningen av dispensen sent i utbyggnadsprocessen, framför allt när det 
gäller nya nät. Det gäller inte minst strandskyddet där regionnäts-
bolagen bekräftar att de ofta ansöker sent om strandskydd eftersom 
sådana dispenser enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken förfaller inom 
två år om inte koncession hunnit meddelas och arbetet påbörjas i tid. 

 
142 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 69. 
143 Prop. 2020/21:188, s. 56. 17 § ledningsrättslagen. 
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Ett av de övergripande syftena med regeringens elektrifierings-
strategi är att förkorta och effektivisera processen för att bygga el-
nät, och åtgärd 26 i strategin anger att förutsättningarna för pro-
aktivt arbete med nätutbyggnad på alla nivåer ska tydliggöras, vilket 
omfattar att undanröja eventuella legala hinder som identifieras för 
sådant arbete.144 Utredningen bedömer att kraven på dispens mot-
verkar sådant arbete eftersom de innebär en extra tidsåtgång och att 
specifikt de särskilda biotopskydden utgör ett rättsligt hinder efter-
som ledningar inte alltid får dispens. 

Eftersom utredningens förslag endast avser starkströmsledningar 
som kräver nätkoncession för linje kommer det bara gälla ledningar 
som kan anses vara av angeläget allmänt intresse. Det kan jämföras 
med områdeskoncession där en sådan prövning inte sker av enskilda 
ledningar. 

Koncessionen är en speciell tillståndsform eftersom den avser en 
huvudsaklig sträckning för en kraftledning men inte omfattar exakt 
utformning som t.ex. placering av stolpar, se kapitel 5. Den miljö-
prövning som görs inom koncessionsprövningen avser alltså den på-
verkan som kan förväntas uppstå från en ledning som uppförs inom 
ramen för den linje som koncession ges för. Det innebär att Energi-
marknadsinspektionen måste försäkra sig om att ledningen kommer 
att kunna byggas på ett sätt som är förenligt med miljöbalken. Ibland 
görs åtaganden om att t.ex. inte placera stolpar invid ett vattendrag 
och begränsningar i byggtid eller avverkningstid. 

Utredningen anser att biotop- eller strandskydden fyller andra vik-
tiga funktioner men att de inte är nödvändiga för att upprätthålla ett 
tillräckligt miljöskydd när det gäller elnät. De övriga skydden, och 
inte minst de tvingande EU-reglerna om art- och områdesskydd, se 
kapitel 3, gäller inom biotop- och strandskyddade områden oavsett 
om elnät får ett undantag från dessa skydd eller inte. Miljöprövningen 
som görs inom ramen för koncessionsprövningen kommer fortsatt 
att ske med beaktande av de naturvärdesobjekt som identifieras. När 
det gäller skyddet av miljön finns det möjligheter att föreskriva vill-
kor i koncessionen och utvecklingen av praxis för artskyddet innebär 
också ett starkt skydd för arter som kan riskera att påverkas. Utred-
ningens förslag påverkar inte heller tillsynsmyndighetens möjligheter 
att meddela förelägganden och förbud med stöd av 26 kap. 9 § miljö-
balken. 

 
144 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 55. 
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Utredningen bedömer inte heller att allmänhetens tillgång till 
stränder kommer hotas eller påverkas i någon större utsträckning om 
ett undantag införs jämfört med dagens reglering. Elnät hindrar fri-
luftsliv eller människors tillgång till stränder i mindre utsträckning 
än väg och järnväg som har undantag inskrivna i miljöbalken. Utred-
ningen bedömer att tillsammans med att naturskyddet och kravet på 
val av lämplig plats alltid gäller i miljöprövningen, skulle effekten av 
ett undantag för starkströmsledningar på strandskyddets syften en-
ligt 7 kap. 13 § bli marginell. 

Utredningen har i stället kommit fram till att det vore rimligt att, 
med hänsyn till vikten av ledningar med nätkoncession för linje, 
i stället föreskriva ett undantag från de generella biotopskydden och 
strandskyddet. Detta eftersom sådana skydd utgör ett hinder för 
kortare ledtider för att bygga elnät. Framför allt kan de särskilda bio-
topskydden hindra upprätthållande av befintligt nät och därför bör 
det införas en möjlighet att underhålla sådana utan krav på dispens 
om koncessionen beslutades innan biotopskyddsområdet. 

Dagens dispenskrav i praktiken 

Utredningen har fått underlag145 från regionnätsföretagen och Svenska 
kraftnät för bedömningen av hur vanligt det är att dispens behöver 
sökas, hur långa handläggningstiderna är och hur vanligt det är med 
avslag. Uppgifterna gäller delvis även för lokalnät och alltså inte bara 
för ledningar med nätkoncession för linje. Enligt underlagen varierar 
antalet dispenser som behövs stort beroende på ledningens längd, 
typ m.m. 

Generella biotopskyddsområden är mycket vanliga i delar av landet. 
Det uppstår relativt ofta behov av dispens från sådana vid markkabel-
förläggning på grund av schaktning men i mindre utsträckning vid luft-
ledning eftersom sådana vanligtvis anpassas så att biotopskyddsområ-
den undviks eller bara korsas med luftledningsspann som inte kräver 
dispens. 

Enligt underlagen är behov av dispens från särskilda biotopskydd 
ovanligt eftersom sträckningen normalt anpassas för att undvika dem. 
Om dispens behöver sökas är det oftast när ny ledning ska byggas 

 
145 E-post E.ON 22 februari 2022. E-post Ellevio 22 februari 2022. E-post Svenska kraftnät 
23 februari 2022. E-post Vattenfall 1 mars 2022. 
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parallellt med befintlig ledning eller åtgärder behövs för underhåll av 
befintligt nät. 

Ofta samlas samtliga dispensansökningar för biotopskydd ihop för 
biotoper i vatten respektive på land och enligt underlagen krävs det 
vanligen dispens från minst två typer av biotopskydd. Om en ledning 
passerar länsgränser kan det innebära krav på ytterligare dispenser. 

Ett av regionnätsföretagen uppger att både generella och särskilda 
biotopskydd har handläggningstider på 1–1,5 år hos minst två läns-
styrelser. Orsaken bedöms vara personal- och kompetensbrist samt 
ökad mängd ärenden från flertalet olika aktörer. 

Avseende strandskydd anger i underlagen att det är väldigt vanligt 
att regionnätsledningar och transmissionsnätsledningar korsar ett eller 
flera vattendrag och att det krävs strandskyddsdispens för flertalet 
vattendrag. Ibland dras sådana ledningar också inom strandskyddat 
område intill mindre sjöar. Liksom för biotopskydden samlas ansök-
ningarna normalt ihop inom respektive kommun men vid lednings-
sträckor över flera kommuner behöver fler sådana samlade ansök-
ningar göras. Om man t.ex. prövar vattenverksamhet i vissa vatten 
söks strandskyddsdispens hos länsstyrelsen i kombinerad prövning. 

Dispenser söks ofta sent i processerna, efter koncession men innan 
entreprenaden påbörjas. Ett skäl för detta är att strandskyddsdispen-
ser förfaller efter två år om åtgärderna inte påbörjats. Om andra till-
ståndsprövningar drar ut på tiden finns därmed en risk att dispensen 
förfaller om den söks för tidigt. 

Nätföretagen anger att det är väldigt ovanligt, eller inte förekom-
mer, att de får avslag på ansökan om dispens från strandskyddet när 
man ska bygga elnät vid linjekoncession. Däremot har många kom-
muner olika inställning till om strandskyddsdispens krävs eller inte 
för åtgärder. 

6.6.1 Undantag från generella biotopskydd för elnät 
med koncession för linje 

Biotopskydd i lagstiftningen 

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken kan mindre mark- eller vattenområden 
som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars 
är särskilt skyddsvärda förklaras som biotopskyddsområden. Enligt 
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förarbetena146 kan biotopskyddsområden vara av varierande storlek 
men det ska vara mindre områden. Om större markområden behöver 
skyddas bör de i stället förklaras som naturreservat. När sådana reser-
vat beslutas görs i regel undantag för befintliga ledningar i reservats-
föreskrifter. 

Den ena gruppen av biotopskyddsområden ges enligt 7 kap. 11 § 
första stycket 1 miljöbalken ett generellt skydd i hela eller i en del av 
landet. Det är små biotoper som har minskat starkt och är värdefulla 
för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat landskap. 
De flesta sådana biotoper finns i jordbrukslandskapet. 

Den andra gruppen är biotoper som utses i det enskilda fallet av 
länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen enligt 6–7 a § förord-
ningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. enligt bemyndig-
ande från regeringen enligt 7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken. 
Sådana särskilda biotopskyddsområden finns i skogs- och jordbruks-
landskapet liksom i sjöar, vattendrag, kust och hav.147 

Enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken är det förbjudet att 
inom ett biotopskyddsområde bedriva verksamhet eller vidta åtgär-
der som kan skada områdets naturmiljö. Enligt förarbetena148 ska även 
den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utanför ett 
sådant iaktta hänsyn så att skada inte uppkommer på det berörda bio-
topskyddsområdet. 

Enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken får dispens från för-
budet mot att skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde ges i det 
enskilda fallet om det finns särskilda skäl. Mark- och miljööverdom-
stolen har i praxis framhållit att kravet på särskilda skäl innebär att 
möjligheten att ge dispens bör tillämpas restriktivt.149 Sådana skäl för 
dispens kan utgöras av hänsyn till ett allmänt intresse150 som trafik-
säkerhet eller skydd för transmissionsnät151. 

Dispens från biotopskyddsområden med generellt skydd prövas 
enligt 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
av länsstyrelsen. För biotopskyddsområden som beslutas i det en-
skilda fallet prövas enligt 6–7 a § samma förordning sådan dispens av 
Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommunen beroende på vem som 

 
146 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 80. 
147 www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/biotopskyddsomraden. 
148 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 81–82. 
149 Se t.ex. dom den 13 juni 2011 i mål M 9341-10 och dom den 21 december 2019 i mål M 8785-18 
som refereras i detta avsnitt. 
150 Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden, s. 95. 
151 Se t.ex. MÖD 2005:73 dom den 28 september 2020 i mål nr M 11213-20. 
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har bildat biotopskyddsområdet. Förarbetena152 påminner om att be-
stämmelserna om intresseavvägning i 7 kap. 25–26 § miljöbalken ska 
tillämpas, vilket bl.a. innebär att dispens från biotopskyddet endast 
får ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

I 7 kap. 11 a § miljöbalken anges att förbudet mot att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön inom ett 
biotopskyddsområde med generellt skydd inte gäller byggande av 
allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen 
eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg. 

Det finns inga undantag från de särskilda biotopskydden i miljö-
balken men två bestämmelser i förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. skapar begränsade undantag från både de generella 
och de särskilda biotopskydden. I 8 a § samma förordning anges att 
verksamheter som behövs för att genomföra en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser enligt PBL får bedrivas och åtgärder vidtas inom 
ett biotopskyddsområde om planen eller bestämmelserna antogs eller 
fastställdes innan biotopskyddsområdet beslutades. Enligt 8 b § samma 
förordning får Försvarsmakten bedriva verksamhet inom ett mark- 
eller vattenområde som används som övningsfält eller skjutfält även 
om området är ett biotopskyddsområde. 

Behov av undantag från de generella biotopskydden 

Det finns alltså redan olika bestämmelser som reglerar undantag från 
de generella biotopskydden. I dag krävs ett stort antal dispenspröv-
ningar vid byggande av nya elnät på grund av att de kan påverka bio-
topskydd vilket kräver resurser från såväl nätföretag som prövnings-
myndigheter. Vid längre ledningar kan det röra sig om ett femtiotal 
prövningar av sådana dispenser. Elnät har stor samhällsvikt och för 
att nå energi- och klimatmålen är det centralt att inte bara nya led-
ningar kan byggas utan även att befintligt nät kan upprätthållas och 
förstärkas. Det är därför motiverat att elnät får ett undantag som kan 
korta ledtiderna för att bygga elnät genom en enklare process och mer 
parallella prövningar. 

Vad gäller frågan om att upprätthålla miljöskyddet för generella 
biotopskyddsområden även om ett undantag införs bör det framhållas 
att sådana miljöer fortfarande behöver beaktas när ledningar plane-

 
152 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 81–82. 
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ras, byggs och används. Biotop- och strandskyddsområden redovisas 
normalt i de naturvärdesinventeringar som görs inför en ansökan om 
koncession och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid t.ex. 
planering av en lednings lokalisering bedöms också påverkan på olika 
naturvärdesobjekt. Hänsyn tas till sådana objekt vid val av plats för 
en ledning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. I den mån det förekommer 
särskilt känsliga naturvärdesobjekt eller biotoper som skulle skadas 
eller förstöras av en ledning kan undvikande av sådana områden krävas 
som en skyddsåtgärd inom ramen för koncessionsprövningen. 

Genom utredningens förslag får starkströmsledningar med linje-
koncession samma typ av undantag från förbuden avseende generella 
biotopskyddsområden och strandskyddsområden i miljöbalken som 
redan finns för byggande av allmän väg eller järnväg enligt fastställda 
planer. När undantagen för väg och järnväg infördes ansåg regeringen153 
att hänsyn till sådana skyddsområden säkerställs genom att Trafik-
verket enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg måste sam-
råda med länsstyrelsen som bl.a. bevakar att hänsyn tas till biotop- 
och strandskydd. Det finns ingen motsvarande bestämmelse för elnät 
men utredningen föreslår i avsnitt 6.3 ett uppdrag till länsstyrelsen 
att se över hur syftet med biotop- och strandskydd kan bevakas av 
länsstyrelsen på ett effektivt sätt i samråd och tillsyn avseende led-
ningar som kräver linjekoncession. Utredningen anser att Energimark-
nadsinspektionens prövning inte bör utvidgas utan att en förtydligad 
roll för länsstyrelsen i samrådet enligt 6 kap. miljöbalken är det bästa 
sättet att säkerställa att de generella biotopskyddsområdena fortfar-
ande tas hänsyn till i prövningen på motsvarande sätt som för väg 
och järnväg. En sådan roll för länsstyrelsen innebär också att den som 
ska bygga eller underhålla nät även fortsatt kommer att ha incitament 
att undvika påverkan på generella biotopskyddsområden så långt det 
är möjligt. 

Ett undantag från biotopskyddet innebär inte heller ett undantag 
från andra förbud som t.ex. artskyddet. I det sammanhanget bör särskilt 
nämnas att det råder förbud mot att skada eller förstöra fortplant-
ningsområden eller viloplatser för djur enligt 4 § artskyddsförord-
ningen. I den mån biotoper utgör fortplantningsområden eller vilo-
platser krävs därmed en prövning av om verksamheten är förenlig med 
artskyddsförordningens bestämmelser. Ett undantag från biotopskyd-
det innebär alltså även att risken för dubbelprövning minskar. 

 
153 Prop. 2011/12:118, Planeringssystem för infrastruktur, s. 128. 
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Koncessionsprövningen och de andra prövningar som krävs för 
att få bygga elledningar ger möjlighet att föreskriva villkor om för-
siktighetsmått om det är motiverat för att skydda värden som också 
skyddas enligt andra bestämmelser. För följdföretag som vägar och 
upplag som inte har prövats inom ramen för koncessionsprövningen 
kan samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävas om följdföretagen 
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Utredningen bedömer 
att sådana följdföretag inte bör omfattas av undantagen från biotop- 
och strandskyddet eftersom deras påverkan på naturmiljön inte prö-
vas i koncessionen. 

6.6.2 Begränsat undantag från särskilda biotopskydd 
för elnät med koncession för linje 

Praxis för skogliga biotopskydd 

När det gäller de särskilt beslutade skogliga biotopskydden som be-
slutas av Skogsstyrelsen är situationen annorlunda än för de gene-
rella biotopskydden eftersom dispens inte alltid ges. Det kan skapa 
problem för användningen av befintligt nät om drift- och elsäkerhet 
inte kan upprätthållas för att farliga kantträd inte får fällas eller topp-
kapas och försvåra förstärkning av en befintlig ledning. 

Till exempel gällde Mark- och miljööverdomstolens dom den 
21 december 2019 i mål nr M 8785-18 ansökan om dispens från sär-
skilt biotopskydd för skog för avverkning av träd längs en transmis-
sionsnätsledning. Domstolens uppfattning var att syftet med avverk-
ningen var ökad leveranssäkerhet och kraftledningens säkerhet och 
att det var angelägna allmänna intressen som kunde utgöra särskilda 
skäl för dispens. Däremot ansågs det inte klarlagt att avverkning var 
nödvändigt för att uppnå det syftet eller att alternativa åtgärder inte 
skulle vara möjliga att vidta utan orimliga kostnader. Domstolen 
menade att med hänsyn till det tungt vägande allmänna intresset av 
att skydda naturmiljön inom biotopskyddsområdet räckte den sökan-
des utredning inte för att ge dispens. Utredningen noterar att dom-
skälen endast hänvisar till Energimarknadsinspektionens yttrande om 
att det kunde finnas alternativa åtgärder för leveranssäkerheten men 
inte till Elsäkerhetsverkets yttrande om att det inte fanns alternativa 
sätt att upprätthålla elsäkerheten, dvs. skydd mot person- och sak-
skada. Elsäkerhet är en annan fråga än leveranssäkerhet och följden 
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kan bli att ledningen i förlängningen inte kan vara kvar eftersom den 
inte uppfyller elsäkerhetskraven. 

Det finns också ett flertal ärenden där regionnätsföretagen eller 
Svenska kraftnät har ansökt om att särskilda biotopskyddsområden 
för skog ska avgränsas så att ledningsgator och deras sidoområden 
hamnar utanför området för att underhåll ska kunna ske utan att dis-
pens måste sökas men fått avslag. 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 juni 2011 i mål nr 
M 8790-10 gällde om biotopskyddsområde skulle ändras för att inte 
ligga för nära befintlig ledning. Regionnätsbolaget menade att en ord-
ning där det måste få dispens eller annat besked från Skogsstyrelsen 
före vidtagande av åtgärder för att trygga en säker elförsörjning stred 
mot proportionalitetsprincipen. Domstolen konstaterade att varken 
bolagets verksamhet eller de aktuella åtgärderna var angivna i 8 a § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. men att det 
följde av allmänna rättsgrundsatser att nödvändiga och brådskande 
åtgärder får vidtas även om samtycke eller dispens inte kunnat hämtas 
in. Domstolen ansåg därför att olägenheterna för regionnätsbolaget 
inte vid en avvägning kunde anses vara så stora att det skyddade om-
rådet skulle inskränkas. 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 juni 2011 i mål nr 
M 9341-10 gällde utpekande av biotopskyddsområde i ledningsgatan 
för regionnät. Domstolen hänvisade till principen att utgångspunkten 
ska vara att naturvärdena i hela området ska omfattas av skyddet. 
Domstolen uttryckte bl.a. att elnät inte är en sådan verksamhet som 
har undantag från biotopskyddet och att lagstiftaren därmed inte 
ansett att underhåll av ledningsgator generellt sett ska få dispens. Att 
behöva söka dispens ansågs inte utgöra en sådan olägenhet att om-
rådet skulle begränsas till att inte inkludera ledningsgatan. 

I Mark- och miljööverdomstolen dom den 9 februari 2022 i mål 
nr M 9079-20 var frågan om ett biotopskyddsområde skulle avgränsas 
så att ledningsgatan för transmissionsnät och dess sidoområden ham-
nade utanför biotopskyddsområdet. Domstolen uttryckte att utgångs-
punkten skulle vara att hela områdena ingick i biotopskyddsområdet 
men att biotopskyddsintresset skulle vägas mot motstående intressen. 
Beslut om bildande av biotopskyddsområde borde enligt domstolen 
också kunna omfatta en bedömning av om intressekonflikter lämpar 
sig att hantera med dispenser eller om de bör påverka avgränsningen 
av biotopskyddsområdet. Domstolen konstaterade att skydd av trans-
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missionsnätet är ett sådant allmänt intresse som kan ligga till grund 
för en dispens men att sökanden måste påvisa risken med det aktuella 
trädet och inte bara en generell bild av träd som en risk för ledningen. 
Domstolen fann att det inte var motiverat att ledningsgatan och 
sidoområdena skulle utgå ur biotopskyddsområdet och att dispens 
krävdes.154 

Undantag från de särskilda biotopskydden för vissa befintliga elnät 

Nätkoncessionsutredningen uttryckte155 att det är märkligt att inte hän-
syn tas till nödvändigt underhåll inom ledningsgatans sidoområde när 
beslut fattas om biotopskyddsområden. Nätkoncessionsutredningen 
såg det dock som problematiskt att föreskriva ett generellt undantag 
och bedömde att det vore en bättre lösning att den instans som be-
slutar om biotopskyddsområdet, dvs. Skogsstyrelsen, länsstyrelsen 
eller kommunen, säkerställer sina rutiner så att befintlig infrastruk-
tur inom området kan underhållas på ett tillfredsställande sätt. Utred-
ningens uppfattning är att sådan anpassning inte har skett och att 
dispenser för underhåll av elnät fortsatt avslås, vilket bekräftas av praxis 
och underlag156 från regionnätsbolagen och Svenska kraftnät. 

Det finns i dag inga undantag från de särskilda biotopskydden i 
miljöbalken som motsvarar de som finns för de generella biotopskyd-
den och strandskydden. Enligt 8 a § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. gäller dock ett undantag från både generella 
och särskilda biotopskydd för verksamheter och åtgärder som behövs 
för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelser, under för-
utsättning att de antogs eller fastställdes innan biotopskyddsområdet 
beslutades. Utredningen bedömer att det är rimligt är att införa ett 
motsvarande tillägg för ledningar med nätkoncession för linje i den 
bestämmelsen, även om det innebär att undantaget inte kommer att 
täcka elnät som får koncession efter att ett biotopskyddsområde be-
slutats. Sådana ledningar kommer även fortsättningsvis att behöva 
söka dispens. 

Det föreslagna tillägget innebär att det inte krävs dispens för verk-
samheter och åtgärder som behövs för att en starkströmsledning med 

 
154 Se även dom den 9 februari 2022 i mål nr M 11213-20. 
155 SOU 2019:30, s. 219. 
156 E-post E.ON 22 februari 2022. E-post Ellevio 22 februari 2022. E-post Svenska kraftnät 
23 februari 2022. E-post Vattenfall 1 mars 2022. 
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nätkoncession för linje ska uppfylla kraven för elsäkerhet enligt el-
säkerhetslagen samt kraven på god kvalitet på överföringen av el och 
de mål för driftssäkerhet för transmissionsnätet som fastställs enligt 
ellagen. Utredningen bedömer att en sådan formulering säkerställer 
att allt nödvändigt underhåll av sådant elnät som omfattas av förslaget 
kan ske utan krav på dispens. 

Utredningen föreslår att bestämmelsen ska gälla i de fall konces-
sionen beslutades innan biotopskyddsområdet beslutades. Normalt 
skulle en sådan bestämmelse utgå från när koncessionen vann laga 
kraft men för befintligt nät finns det befintliga ledningar där det inte 
skett eftersom det var först genom förordningen (2021:741) om änd-
ring av ellagen i augusti 2021 som en möjlighet att kungöra beslut 
med sluttid för överklagande infördes. I andra fall har det gått lång 
tid mellan att beslut togs och att de vunnit laga kraft. Utredningen 
föreslår därför att i stället utgå från när beslutet om nätkoncession 
fattades. Bestämmelsen i 8 a § förordningen om områdesskydd gäller 
både generella och särskilda biotopskyddsområden. Eftersom utred-
ningens förslag om ändring av 7 kap. 11 a § miljöbalken om undantag 
från generella biotopskydd omfattar underhåll av alla starkströms-
ledningar med linjekoncession täcker det även situationen som avses 
i förordningen där koncession beslutats före biotopskyddsområdet. 
Undantaget i förordningen blir därför främst relevant för särskilda 
biotopskydd. 

Enligt 2 kap. 22 § ellagen får giltighetstiden för en nätkoncession 
för linje, som har beviljats för en viss tid, förlängas på ansökan av 
nätkoncessionshavaren. Vid en förlängning får koncessionsvillkoren 
ändras eller upphävas och koncessionen förenas med nya villkor, 
vilket också gäller sammanläggning av nätkoncessioner enligt 39 § och 
delning av koncessioner enligt 41 § samma kapitel. Däremot anges 
inte att sträckning får ändras vid sådana beslut, på sätt som är fallet 
vid en ändring eller omprövning av en koncession. Det framgår inte 
av förarbetena157 om dessa åtgärder ska anses resultera i en ny konces-
sion men utredningen bedömer utifrån hur ellagen är formulerad att 
det fortfarande bör betraktas som samma koncession som den ur-
sprungliga. Tillämpningen av det nya undantaget i 8 a § förordningen 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska därför utgå från tid-
punkten för det ursprungliga beslutet om koncession för uppförande 
av en ledning. 

 
157 Prop. 2020/21:188, s 34, 36–38 och 40–43. 
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En ändring eller en omprövning av en nätkoncession kan enligt 
2 kap. 27 och 31–37 §§ ellagen avse ledningens sträckning, utförande 
eller tillåtna spänning. Dessa förfaranden kan leda till beslut som bör 
anses utgöra en ny koncession. Enligt förarbetena158 kan en ompröv-
ning t.ex. vara motiverad av att en ledning bör få en annan sträckning. 
Nya förhållanden kan också kräva att den högsta tillåtna spänningen 
ändras eller att nätkoncessionen förenas med nya eller ändrade vill-
kor. Ett omprövningsförfarande bör därmed kunna mynna ut i ett 
beslut om ändrad ledningssträckning, ändrad spänningsgräns eller 
ändrade villkor. 

6.6.3 Undantag från strandskyddet för elnät 
med koncession för linje 

Strandskydd i lagstiftningen 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet, insjöar 
och vattendrag och det finns inte någon avgränsning efter storleken 
på de senare. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga för-
utsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlighet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken omfattar strandskyddet land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medel-
vattenstånd och länsstyrelsen kan i enskilda fall utvidga strandskydds-
området till högst 300 meter. I 7 kap. 15 § miljöbalken anges förbud 
mot att inom strandskyddsområde bl.a. uppföra nya byggnader eller 
ändra användning av sådana eller utföra andra anläggningar eller an-
ordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från ett område 
den annars skulle haft tillgång till. Det är också förbjudet att vidta åt-
gärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

I 7 kap. 16 § miljöbalken anges undantag från förbuden för vissa 
åtgärder och annat för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel, verk-
samheter eller åtgärder som tillåtits av regeringen eller har tillstånd 
enligt miljöbalken samt för byggande av allmän väg enligt en fastställd 
arbetsplan enligt väglagen eller järnväg enligt en fastställd järnvägs-
plan enligt lagen om byggande av järnväg. 

Länsstyrelserna kan enligt 7 kap. 18 § miljöbalken upphäva strand-
skyddet i vissa fall. Enligt 18 a § samma kapitel kan länsstyrelsen i 

 
158 Prop. 2012/13:70, s. 55. 
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det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet i ärenden som rör byg-
gande av försvarsanläggning, allmän väg och järnväg som inte följer av 
fastställda planer samt för områden som skyddas av andra bestämmel-
ser i 7 kap. miljöbalken än de som gäller miljö- och vattenskyddsområ-
den och är beslutade av andra än en kommun. Enligt 18 b § samma 
kapitel är det kommunerna som beslutar om dispens i övriga fall. 

Dispens får bara ges om det finns särskilda skäl. Vad som får 
beaktas som särskilda skäl följer av 7 kap. 18 c § miljöbalken. Vidare 
förutsätter dispens enligt 26 § samma kapitel att den är förenlig med 
syftet med strandskyddet, dvs. att djur- och växtlivet inte påverkas 
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 
inte försämras. Enligt förarbetena innebär det en mycket restriktiv 
syn på möjligheterna till dispens och inom områden som är särskilt 
skyddsvärda ska tillämpningen vara ännu mer återhållsam.159 

Enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken upphör en dispens att gälla om den 
åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och inte 
har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga 
kraft. 

Elnät som angeläget allmänt intresse 

Det som enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken får beaktas som särskilda 
skäl för dispens från strandskyddet är bl.a. om området behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses annars eller om området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området eller för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

I förarbetena160 anges att för att det ska vara fråga om ett ange-
läget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge för-
delar för samhället. Det kan exempelvis vara fråga om att genomföra 
olika typer av infrastrukturprojekt inom strandskyddsområdet. Ett 
krav för dispens är dock att det som utgör ett angeläget allmänt in-
tresse inte kan tillgodoses utanför området. En förutsättning är att 
det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orim-
lig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. I vissa situa-

 
159 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 98. 
160 Prop. 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 54. 
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tioner kan det vara rimligt att ge företräde åt ett sådant intresse även 
om strandskyddsintresset kan skadas mer än obetydligt. 

Mark- och miljööverdomstolen har också bl.a. funnit i dom den 
23 augusti 2017 i mål nr M 2667-17 att elektrifiering av ett enskilt 
bostadshus, inklusive transformatorstation med tillhörande kabel-
arbeten, utgjorde ett angeläget allmänt intresse. Domstolen ansåg det 
också vara klarlagt att intresset inte kunde tillgodoses utanför om-
rådet och därmed meddelades dispens. 

Utredningen bedömer att eftersom elförsörjningen utgör en cen-
tral funktion som långsiktigt ger fördelar för samhället bör en elled-
ning utgöra ett angeläget allmänt intresse som utgör grund för dispens. 
Det bekräftas också av praxis från Mark- och miljööverdomstolen 
men också av att regionnätsföretagen och Svenska kraftnät uppger att 
det i princip aldrig händer att dispens från strandskyddet inte medges. 

Stränder är normalt inte de mest lämpade platserna för att bygga 
elnät men det finns olika typer av strandskyddade områden. Normalt 
undviks strandskyddade områden ändå om det är möjligt när en el-
ledning byggs och utredningens bedömning är därför att ett undantag 
inte skulle leda till att mer stränder togs i anspråk. Vattendrag utgör 
dock exempel på strandskyddade områden som inte helt kan und-
vikas när längre ledningar byggs. Syftet med förslaget är inte heller att 
öka byggandet av elnät på strandskyddade områden utan att korta 
ledtiderna i prövningen. 

Elnät utgör inte ett fysiskt hinder för allmänhetens tillgång till 
stränderna på samma sätt som allmän väg och järnväg som har undan-
tag från strandskyddet enligt miljöbalken. De kan dock ändå ha påver-
kan på naturvärden, artskydd, friluftsliv, landskapsbildskydd m.m. 
Resonemanget som förs i avsnitt 6.6.1 om att miljöskyddet kan upp-
rätthållas gäller även för införandet av ett undantag för elnät från 
krav på dispens från strandskydd. 
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7 Bakgrund – transporteffektivt 
samhälle 

7.1 Mål för transportsektorn av särskild relevans 
för utredningen 

7.1.1 De transportpolitiska målen 

Riksdagen har fastställt en målstruktur för transportpolitiken som 
innebär ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål.1 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ut-
vecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö 
och miljökvalitetsmålen (se avsnitt 7.1.2) nås samt bidra till ökad hälsa. 

Regeringen har också beslutat om ett transportpolitiskt klimat-
mål som etappmål under hänsynsmålet. Klimatmålet innebär att växt-
husgasutsläppen från inrikes transporter med undantag för inrikes 
luftfart ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 
2010.2 
  

 
1 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257. 
2 Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2021, Utgiftsområde 22. 
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Förhållandet mellan målen beskrivs på följande sätt i budgetpropo-
sitionen3 för 2020 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande 
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvud-
sak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. […] Ska klimatmålet nås 
behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsyns-
målet. Med detta avses att den samlade utvecklingen inom transport-
systemet ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte 
att varje enskild åtgärd som vidtas i transportsystemet måste bidra till 
att uppfylla klimatmålet. 

7.1.2 Mål inom miljömålssystemet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken, det s.k. generationsmålet, 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.4 Transportsektorn påverkar i olika grad för-
utsättningarna att nå flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, inklusive 
i stor utsträckning målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God 
bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. 

Målet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthus-
gaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att männi-
skans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för håll-
bar utveckling inte äventyras.5 

För att konkretisera vad målet Begränsad klimatpåverkan ska inne-
bära för Sverige och den svenska klimatpolitiken har riksdagen be-
slutat om flera etappmål på klimatområdet. Det långsiktiga utsläpps-
målet, som ofta benämns nettonollmålet, lyder: 

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonoll-
utsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verk-
samheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än 
utsläppen år 1990.6 

 
3 Prop. 2019/20:1. 
4 www.sverigesmiljomal.se. 
5 www.sverigesmiljomal.se. 
6 Prop. 2016/17:146, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320. 
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I den klimatpolitiska handlingsplanen7 från 2019 skriver regeringen 
att nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sek-
torer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara 
noll senast 2045. 

Riksdagen har även beslutat om etappmål till 2030 och 2040 som 
omfattar sektorerna utanför industrin och energisektorn. I dessa 
etappmål ingår transportsektorn exklusive internationell sjöfart och 
all luftfart. Till 2030 har transportsektorn även ett eget etappmål 
under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan vilket är identiskt 
med det transportpolitiska klimatmålet som beskrivs i avsnitt 7.1.1.8 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft har innebörden att luften ska vara 
så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. Målet förtydligas genom tio s.k. preciseringar om maximala 
halter för vissa luftföroreningar.9 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kul-
turvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främ-
jas. Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö av vilka fem är av särskilt stor relevans för utred-
ningen:10 

• Hållbar bebyggelsestruktur – En långsiktigt hållbar bebyggelsestruk-
tur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anlägg-
ningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och om-
vandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade. 

• Hållbar samhällsplanering – Städer och tätorter samt sambandet 
mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett samman-
hållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. 

• Infrastruktur – Infrastruktur för energisystem, transporter, avfalls-
hantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stads-

 
7 Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, s. 112. 
8 Prop. 2016/17:146. 
9 www.sverigesmiljomal.se. 
10 www.sverigesmiljomal.se. 
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planeringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och 
utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, 
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, 
samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, 
hälsa och säkerhet. 

• Kollektivtrafik, gång och cykel – Kollektivtrafiksystem är miljö-
anpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

• Hushållning med energi och naturresurser – Användningen av energi, 
mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resurs-
besparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används. 

Regeringen har också beslutat om etappmål11 för hållbar stadsutveck-
ling där ett av målen handlar om andelen gång, cykling och kollektiv-
trafik. Målet innebär att andelen persontransporter med kollektivtrafik, 
cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i 
personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

7.1.3 Kommunala mål för trafikutveckling 

Många kommuner har antagit lokala mål för hur trafiken ska utveck-
las, vilket framgår av en enkätstudie12 finansierad av Energimyndig-
heten till landets samtliga kommuner. Av de svarande kommunerna 
hade 37 procent antagit mål om minskad bilanvändning. Den vanli-
gaste målformuleringen gällande minskad bilanvändning var enligt 
studien att andelen bilresor av det totala resandet ska minska. Det var 
även vanligt med mål som tar sin utgångspunkt i antalet bilresor eller 
i både antalet och andelen bilresor. Mål om minskad bilanvändning 
hade i vissa kommuner resulterat i mål för fysisk planering med 
innebörden att denna ska bidra till att minska biltrafiken. Vidare upp-
gav 73 procent av de 174 svarande kommunerna att det fanns ett mål 
om ökat resande med kollektivtrafik i kommunen. 

 
11 Regeringens skrivelse 2017/18:230, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stads-
utveckling, (2018). 
12 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 10–14. 
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Kommuners målsättningar och åtgärder för trafiken kan ofta utgå 
från olika program och inriktningar. Det kan t.ex. gälla framtagande 
av en trafikstrategi eller en sustainable urban mobility plan (SUMP). 
Utveckling av kunskap och erfarenhetsutbyte av arbetet med SUMP 
koordineras på EU-nivå.13 Kommuner arbetar också tillsammans 
mellan kommuner i olika grupperingar och konstellationer på såväl 
nationell som europeisk nivå med syfte att tillsammans sätta mål och 
öka takten i klimatomställningen. Ett exempel är det svenska innova-
tionsprogrammet Viable Cities, där bl.a. kommuner deltar, med am-
bitionen att visa ledarskap och experimentera för att hitta vägar att bli 
klimatneutrala till 2030.14 Ett annat exempel är organisationen Klimat-
kommunerna med drygt 40 svenska kommuner som medlemmar.15 

7.2 Utsläpp från transportsektorn och trafikarbetets 
utveckling 

Detta avsnitt använder statistik för 2019 som aktuellt referensår även 
i de fall statistik för 2020 finns tillgänglig. Skälet till detta är att 2020 
på grund av pandemin inte är representativt för aktivitetsnivåer inom 
och utsläpp från transportsektorn. Pandemin fick omedelbart en 
mycket stor påverkan på transportefterfrågan med dramatisk effekt 
för resande med t.ex. flyg, tåg och annan kollektivtrafik. Exempelvis 
var antalet resenärer som flög via Swedavias tio flygplatser 87 procent 
lägre juli 2020 jämfört med juli 2019.16 Andelen resor med kollektiva 
färdmedel bland samtliga resor med motordrivna fordon minskade 
från 32 procent 2019 till 21 procent 2020.17 

Trafikverkets basprognoser beaktar inte heller de effekter av pan-
demin. 

Vilka de långsiktiga effekterna av pandemin blir för transport-
sektorn är en intressant fråga som ännu inte går att besvara. Vid sidan 
av hur den ekonomiska återhämtningen framskrider beror svaret bl.a. 
på vilka beteendeförändringar som blir bestående. Det kan handla om 
ökat distansarbete, digitala möten som ersätter fysiska möten eller ökad 
e-handel. E-handeln var t.ex. 45 procent mer omfattande juli månad 

 
13 www.eltis.org/mobility-plans. 
14 Roth, Anders m.fl. (2021a), s. 57. 
15 klimatkommunerna.se. 
16 Trafikverket (2020c), s. 72. 
17 Svensk Kollektivtrafik (2021), s. 23. 
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pandemiåret 2020 jämfört med samma månad 2019.18 E-handel leder 
till ökad distributionstrafik men minskat behov av privata inköps-
resor. Varje enskild resa till och från arbetet kan också bli längre om 
ett ökat distansarbete i pandemins spår får många att bosätta sig längre 
bort från arbetsplatsen. 

Pandemin har också påvisat sårbarheter i näringslivets produktion- 
och logistikkedjor vilket skulle kunna leda till en utveckling mot 
ökad andel inhemsk produktion och egen lagerhållning med minskat 
beroende av tidskritiska leveranser som följd. Detta skulle i sin tur 
kunna påverka behov och utformning av godstransporter.19 

7.2.1 Transportarbetet samt historisk utveckling 
av växthusgasutsläpp och trafikarbete 

Transportarbete beskriver aktiviteten i ett transportsystem och redo-
visas för persontransporter i måttet personkilometer och för gods-
transporter i måttet tonkilometer. En personkilometer innebär en 
förflyttning av en person en kilometer. På motsvarande sätt innebär 
en tonkilometer en förflyttning av ett ton gods en kilometer. Figu-
rerna 7.1 och 7.2 visar vilka andelar de olika trafikslagen har av trans-
portarbetet för persontransporter respektive godstransporter. Den 
inrikes luftfartens andel av det totala godstransportarbetet är för liten 
för att synas i diagrammet. 

 
18 Trafikverket (2020c), s. 72. 
19 Trafikverket (2020c), s. 72. 



SOU 2022:21 Bakgrund – transporteffektivt samhälle 

345 

Figur 7.1 Trafikslagens andelar av persontransportarbetet 2019 

 
Källa: Data från Trafikanalys, egen bearbetning. 

Figur 7.2 Trafikslagens andelar av godstransportarbetet 2019 

 
Källa: Data från Trafikanalys, egen bearbetning. 

 
 
Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter uppgick till 17 mil-
joner ton koldioxidekvivalenter 2019, vilket motsvarar ungefär en 
tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Transportsektorns ut-
släpp har följt en långsamt minskande trend under senare tid. I snitt 
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har växthusgasutsläppen minskat med ungefär 2 procent per år mellan 
2007 och 2019. Som jämförelse kan nämnas att transportsektorns 
utsläpp behöver minska med i snitt cirka 8 procent per år fram till 
2030 för att klimatmålet för inrikes transporter ska nås. 

Vägtransporter står i nuläget för 91 procent av växthusgasutsläp-
pen från transporter medan inrikes luft- och sjöfart svarar för 3 
respektive 4 procent. Resterande utsläpp kommer från järnväg och 
militära transporter. Som framgår av figur 7.3 ger personbilar upphov 
till drygt 60 procent av transportsektorns växthusgasutsläpp, tunga 
lastbilar svarar för 20 procent och lätta lastbilar för knappt 10 procent. 

Figur 7.3 Fördelningen mellan olika typer av fordon av transportsektorns 
utsläpp av växthusgaser 2019 

 
Källa: Data från Naturvårdsverket, egen bearbetning. 

 
 
Växthusgasutsläppen från personbilar har successivt minskat sedan 
2002. Minskningen förklaras till stor del av att dieselbränsle och bio-
drivmedel vunnit mark på bekostnad av bensin. Dieselmotorer är 
energieffektivare än bensinmotorer vilket innebär att dieselbilar, allt 
annat lika, släpper ut mindre koldioxid än bensinbilar. En generell 
utveckling mot mer energieffektiva motorer har bidragit till att minska 
utsläppen. En faktor som motverkar utsläppsminskningar är att medel-
vikten för nyregistrerade fordon ökat under många år i Sverige. 
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Utsläppen från tunga lastbilar hade en stigande trend mellan 1990 
och 2007. Utsläppen har därefter minskat successivt, främst tack vare 
ökad användning av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och annan bio-
diesel som ersättning för fossil diesel. Utsläppsnivån för lätta lastbilar 
har varit relativt konstant under de senaste tio åren medan utsläppen 
från bussar minskat dramatiskt till följd av att fossila drivmedel er-
satts med helt eller delvis förnybara drivmedel. Figur 7.4 visar hur 
växthusgasutsläppen från vägtransporter utvecklats sedan 1990, med 
separat redovisning för olika typer av fordon. 

Figur 7.4 Utsläpp av växthusgaser från vägtransporter, per typ av fordon, 
1990–2019 

 
Källa: Data från Naturvårdsverket, egen bearbetning. 

 
 
Trafikarbete beskriver hur många kilometer som tillryggalagts med 
en viss typ av fordon eller farkost. Exempelvis utför en tom rullande 
lastbil trafikarbete men inget transportarbete, medan en lastad lastbil 
utför både trafikarbete och transportarbete. För en personbil blir 
transportarbetet dubbelt så stort om passagerarantalet går från en till 
två utan att det påverkar vilket trafikarbete som utförs. 
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Kvoten mellan transportarbetet och trafikarbetet är ett av flera 
möjliga mått på effektiviteten i transportsystemet. Detta effektivitets-
mått ökar generellt med t.ex. ökad andel kollektivtrafik, fler passa-
gerare i varje fordon samt ökad lastkapacitet och fyllnadsgrad i tåg, 
fartyg och lastbilar. Det är fullt möjligt att minska trafikarbetet utan 
att minska transportarbetet genom åtgärder som gynnar ökad effek-
tivitet. Sedan 2010 har dock trafikarbetet i Sverige ökat mer än trans-
portarbetet vilket kan tolkas som att effektiviteten i transportsyste-
met minskat.20 

Figur 7.5 visar hur trafikarbetet på svenska vägar, som alltså ger upp-
hov till mer än nio tiondelar av transportsektorns växthusgasutsläpp, 
utvecklats sedan 1990. 

Figur 7.5 Trafikarbete på svenska vägar 1990–2019 

 
Källa: Data från Trafikanalys, egen bearbetning. 

 
 
Under perioden 1990–2019 har personbilarnas trafikarbete ökat nära 
nog kontinuerligt och trafikarbetet med personbil är för närvarande 
cirka 20 procent högre än vad det var i början av 1990-talet. Sverige 
har samtidigt haft en stark befolkningsutveckling vilket innebär att 
trafikarbetet med personbil per capita var ungefär detsamma 2019 som 
1990. Trafikarbetet med personbil per capita har dock varierat under 
tidsperioden. 

 
20 Prop. 2019/20:65, s. 117. 
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Trafikarbetet med lätta lastbilar har mer än fördubblats sedan 1990 
och trafikarbetet med tunga lastbilar har ökat med ungefär 30 procent. 
En huvudorsak till det kraftigt ökade trafikarbetet med lätta lastbilar 
de två senaste decennierna är den ökande e-handeln med distribution 
till slutkunder i stället för till lager och affärer. Distanshandeln är ett 
mycket transportintensivt segment av handeln och det har ökat snabbt 
vilket också återspeglas i att antalet lätta lastbilar ökat markant.21 

Det ökande trafikarbetet på svenska vägar motverkar den utsläpps-
dämpande effekten av t.ex. substitution av fossila drivmedel med bio-
drivmedel och av mer energieffektiva drivlinor inklusive motorer. 

7.2.2 Scenarier för utveckling av växthusgasutsläpp 
och vägtransportarbete med nuvarande styrning 

Enligt klimatredovisningen i budgetpropositionen22 för 2022 förvän-
tas växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive inrikes luft-
fart minska med 62–67 procent till 2030 jämfört med 2010. Scenariot 
är baserat på effekter av politiska beslut och aviserade förslag till och 
med den 31 december 2020. Scenariot innebär ett överskridande av 
transportsektorns klimatmål för 2030 (se avsnitt 7.1.1) med 1–2 mil-
joner ton koldioxidekvivalenter. 

I Trafikverkets basprognoser ökar resandet med personbil och 
lätt lastbil (transportarbetet mätt i personkilometer) med 27 procent 
mellan 2017 och 2040. Resandet med tåg ökar i prognoserna med 
53 procent men eftersom över 70 procent av det totala resandet sker 
med personbil är ökningen mätt i antal personkilometer störst för 
bilresor. Gång- och cykelresandet förväntas öka långsammare än övriga 
nämnda färdmedel, ett resultat som dock enligt Trafikverket bör be-
handlas med försiktighet eftersom den använda prognosmodellen inte 
återspeglar gång- och cykelförutsättningar särskilt väl. Godstrans-
porter på väg (transportarbetet mätt i tonkilometer) ökar i basprogno-
serna med 45 procent till 2040. Procentuella ökningar i samma härad 
prognosticeras för godstransporter på järnväg och till sjöss.23 

Utfasningsutredningen (M 2019:04) valde i sin referensbana för 
trafikarbetet att utgå från Energimyndighetens scenario ReferensEU 

 
21 Trafikanalys (2018a), s. 13. 
22 Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022, Utgiftsområde 20, Bilaga Klimatredovisning, 
s. 32. 
23 Trafikverket (2020c), s. 66–68. 
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i stället för från Trafikverkets basprognoser eftersom det förstnämnda 
ansågs vara mer i linje med den faktiska utvecklingen under senare 
år vad gäller efterfrågan på godstransporter. Energimyndighetens sce-
nario har jämfört med basprognoserna ett liknande utfall vad gäller 
resande med personbil till 2040 men innebär en halverad ökningstakt 
för godstransporter med tunga lastbilar.24 

Enligt Trafikverket drivs förändrad efterfrågan på transporter 
huvudsakligen av ekonomisk utveckling, befolkningsutveckling och 
kostnadsförändringar för resor och transporter. Merparten av den pro-
gnosticerade biltrafikökningen i basprognoserna beror enligt Trafik-
verket på ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Fram till 2040 
förväntas realinkomsterna öka med 41 procent, befolkningen öka med 
16 procent och körkostnaden för personbil per kilometer minska med 
8 procent, huvudsakligen till följd av elektrifiering av fordonsflottan. 
Den förväntade utvecklingen av var och en av dessa faktorer bidrar 
således till ökat resande med personbil i Trafikverkets modeller. Bil-
innehavet i form av antal bilar per person bedöms i basprognoserna 
förbli i princip oförändrat fram till 2040.25 

Trafikverket skriver att prognoser är osäkra och känslighetsanaly-
ser har genomförts för att bättre kunna uppskatta osäkerhetsintervall. 
De tre viktigaste osäkerhetskällorna för persontransporterna är enligt 
Trafikverket utvecklingen av inkomster, befolkning och bilinnehav. 
För godsprognoserna anges de största osäkerheterna vara tillväxttakten 
för varuproducerande branscher samt förändringar i handelsmönster. 
Trafikverket tar speciellt upp att drivmedelspriset inte längre anses 
vara en av de viktigaste osäkerhetsfaktorerna. Det beror på att an-
delen körda personbilskilometrar 2040 till huvuddelen är elektrifierade 
och därmed inte påverkas av drivmedelspriset.26 

Trafikverkets sätt att arbeta med prognoser och resultatet i form 
av de basprognoser som beskrivs i detta avsnitt är starkt ifrågasatta. 
I avsnitt 8.2.4 beskriver utredningen brister och begränsningar för 
Trafikverkets nuvarande prognosarbete och presenterar förslag för 
att adressera dessa brister. 

 
24 SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, s. 154. 
25 Trafikverket (2020c), s. 69–70. 
26 Trafikverket (2020c), s. 71. 
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7.3 Styrning mot transporteffektivitet samt begreppen 
transporteffektivitet och transporteffektivt samhälle 

7.3.1 Styrning mot ökad transporteffektivitet 

I detta avsnitt redovisas gällande inriktning av styrningen mot ökad 
transporteffektivitet samt bedömningar och förslag inom området 
från myndigheter och nyligen avslutade utredningar. Redovisningen 
fokuserar på de aspekter som är av störst intresse för Klimaträtts-
utredningen, givet den avgränsning som gjorts, och ska därmed inte 
tolkas som en heltäckande sammanfattning av de underlag som av-
handlas. 

Den klimatpolitiska handlingsplanen 

Enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan27 från 2019 ska trans-
portsektorn utöver att nå etappmålet för inrikestransporter till 2030 
även bidra till målet om nettonollutsläpp senast 2045. Därför bör de 
åtgärder som vidtas i syfte att nå etappmålet för inrikes transporter 
beakta att även det långsiktiga klimatmålet ska kunna nås på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En politik som siktar mot 2045 behöver 
enligt regeringen på ett tydligare sätt väga in långsiktiga perspektiv 
som planering av bostäder, bebyggelse och infrastruktur. Samhället 
behöver planeras med förutsättningar för god tillgänglighet utan onö-
digt många eller långa transporter. Utöver det behöver förutsättningar 
skapas för en snabb elektrifiering av transporter och överflyttning av 
transporter till energieffektiva transportsätt.28 

Enligt den klimatpolitiska handlingsplanen behövs kraftfulla åtgär-
der inom områdena transporteffektivitet, elektrifiering, hållbara för-
nybara drivmedel samt energieffektiva fordon och fartyg för att nå 
klimatmålen. Regeringen menar att ökad transporteffektivitet har 
positiv inverkan på både elanvändningen och användningen av bio-
drivmedel, som båda skulle dämpas av ökad transporteffektivitet, och 
bör därför ges hög prioritet i omställningen.29 Sverige behöver bli ett 
mer transporteffektivt samhälle där trafikarbetet kan minska utan att 
göra avkall på tillgänglighet. Trafikarbetets utveckling är en av de fak-

 
27 Prop. 2019/20:65. 
28 Prop. 2019/20:65, s. 107. 
29 Prop. 2019/20:65, s. 110–111. 
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torer som har störst betydelse för hur utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn utvecklas.30 

Skillnaden i förutsättningar mellan glesbygd och tätort betonas i 
den klimatpolitiska handlingsplanen. Det är i städerna som alterna-
tiven till biltransporter är mest lättillgängliga och där utsläppen från 
transporter har bäst förutsättningar att minska. Stadsmiljöavtalen 
bör enligt regeringen utvecklas och effektiviseras för att bl.a. främja 
alternativ till bil i städerna. För att öka transporteffektiviteten i sam-
hället kommer de lokala, regionala och nationella planeringsnivåerna 
att behöva samverka och samordna sina processer i högre grad.31 

Den klimatpolitiska handlingsplanen betonar att planering av trans-
portinfrastruktur är ett viktigt verktyg för att nå de transportpolitiska 
målen och klimatmålen. För att såväl den statliga som den kommu-
nala transportinfrastrukturen ska nyttjas effektivt och utvecklas i linje 
med klimatmålen krävs att statliga, regionala och kommunala aktö-
rer vidtar samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder i enlighet med den 
s.k. fyrstegsprincipen (se avsnitt 7.4.3), med ökat fokus på åtgärder 
som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt, s.k. 
steg 1-åtgärder, samt åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande 
av befintlig infrastruktur, s.k. steg 2-åtgärder. Regeringen avser att i 
större utsträckning prioritera kostnadseffektiva steg 1- och 2-åtgärder.32 

I den klimatpolitiska handlingsplanen ges exempel på hur utveck-
lingen mot ett mer transporteffektivt samhälle kan åstadkommas där 
trafikarbetet minskas utan att tillgängligheten försämras. Åtgärder 
och områden som lyfts fram är: transporteffektiv samhällsplanering, 
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, samordnade gods-
transporter, överflyttning till mindre energiintensiva transportsätt och 
fordon, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre tåg, längre och tyngre 
lastbilar samt ruttoptimering.33 

Regeringen lyfter fram ekonomiska styrmedel för ökad transport-
effektivitet i handlingsplanen, bl.a. ett förändrat reseavdrag och för 
att förbättra förutsättningarna för intermodala transportlösningar. 
Regeringen vill också se ett mer ändamålsenligt avgiftssystem för att 
stärka sjöfartens konkurrenskraft och som samtidigt styr mot fossil-
frihet.34 

 
30 Prop. 2019/20:65, s. 116. 
31 Prop. 2019/20:65, s. 121–127. 
32 Prop. 2019/20:65, s. 119–120. 
33 Prop. 2019/20:65, s. 116. 
34 Prop. 2019/20:65, s. 130. 
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Infrastrukturpropositionen 

Skrivningarna i infrastrukturpropositionen35 från 2021 om trans-
portsektorns utveckling i förhållande till klimatmålen överensstäm-
mer i allt väsentligt med skrivningarna i den klimatpolitiska handlings-
planen. Exempelvis upprepas slutsatsen att transportsektorn i princip 
behöver nå nollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Alla delar av sam-
hället behöver ställa om men förutsättningarna skiljer sig åt, mellan 
olika delar av landet, mellan städer och stadsdelar, tätorter, gles- och 
landsbygder, mellan människor och mellan olika verksamheter. Reger-
ingen betonar i infrastrukturpropositionen att ett pålitligt, robust 
och långsiktigt hållbart transportsystem är en förutsättning för att 
människor ska kunna bo, leva och verka i hela landet, för näringslivet 
och för att nya företag och jobb kan skapas.36 

Regeringen upprepar i infrastrukturpropositionen att fyrstegs-
principen ska vara vägledande för planeringen av infrastrukturåtgär-
der och att regeringen avser att i större utsträckning prioritera kost-
nadseffektiva steg 1- och 2-åtgärder. Infrastrukturåtgärder kan enligt 
propositionen bidra till ökad transporteffektivitet bl.a. genom att 
skapa förutsättningar för effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektiv-
trafik, överflyttning till mindre energiintensiva transportsätt och for-
don samt genom ökad möjlighet till längre och tyngre fordon. Vidare 
har digitalisering och skapandet av ett smartare transportsystem god 
potential att skapa synergier, minska utsläppen och bidra till ökad 
transporteffektivitet och trafiksäkerhet.37 

För att infrastrukturåtgärder ska kunna genomföras effektivt och ge 
god måluppfyllelse behöver den nationella infrastrukturplaneringen 
samspela väl med den fysiska samhällsplaneringen. Infrastrukturpropo-
sitionen betonar att ett arbetssätt med samverkan och samarbete 
mellan Trafikverket och andra parter är centralt för att tillsammans nå 
önskad effekt, inte minst när det gäller lokaliserings- och markanvänd-
ningsfrågor. Enligt regeringen ska Trafikverket i samhällsplaneringen 
säkra att den statliga transportinfrastrukturen utformas så att den 
möjliggör en samverkan med övrig infrastruktur och främjar ett effek-
tivt nyttjande av alla trafikslag. God samhällsplanering ökar möjlig-
heten att skapa transporteffektiva städer. Det innebär t.ex. att rese-

 
35 Prop. 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
36 Prop. 2020/21:151, s. 20–21. 
37 Prop. 2020/21:151, s. 24–25. 
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närer ges möjlighet att välja färdmedel som är mer yteffektiva och 
energieffektiva, såsom kollektivtrafik, gång och cykel.38 

Det finns i dag skillnader mellan kvinnors och mäns resmönster 
och tillgänglighet. Män reser oftare med bil och i genomsnitt längre 
till arbetet. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som huvud-
sakligt färdmedel. Enligt infrastrukturpropositionen ligger utmaningen 
därför inte bara i att tillgodose både kvinnors och mäns behov av trans-
porter utan även i en önskvärd beteende- och värderingsförändring 
mot mer miljömässigt hållbara resmönster och ökad trafiksäkerhet.39 
Utvecklingen av transportsystemet bör enligt regeringen främja att 
både män och kvinnor kan ta del av det på lika villkor och medverka 
till att ge alla, oavsett exempelvis socioekonomisk situation, ålder, 
funktionsnedsättning eller var någon bor i landet, en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet.40 

Infrastrukturpropositionen lyfter fram fördelar med bättre pend-
lingsmöjligheter inom ett geografiskt område, s.k. regionintegrering, 
och att det område som omfattas av pendling förstoras, s.k. region-
förstoring. Genom att på ett hållbart sätt förbättra tillgängligheten 
genom regionintegrering eller regionförstoring är det enligt reger-
ingen möjligt att utveckla ekonomiskt mer dynamiska och robusta, 
väl sammanbundna och större funktionella regioner.41 Regeringen 
menar också att för grupper i landsbygdsområden, mindre tätorter 
och i vissa fall i mindre städer eller urbana ytterområden, kan högre 
kostnader för vägtrafik minska tillgängligheten hos ekonomiskt sva-
gare grupper som har färre alternativ. Att människor är beroende av 
bilen i olika mån måste beaktas både vid införande av styrmedel och 
vid val av infrastruktursatsningar.42 

Utfasningsutredningen 

Utfasningsutredningen43 lyfter i sitt betänkande I en värld som ställer 
om – Sverige utan fossila drivmedel 204044 flera frågor som har bety-
delse för Klimaträttsutredningen. Utfasningsutredningen skriver att 

 
38 Prop. 2020/21:151, s. 30–31. 
39 Prop. 2020/21:151, s. 26. 
40 Prop. 2020/21:151, s. 23. 
41 Prop. 2020/21:151, s. 21. 
42 Prop. 2020/21:151, s. 25. 
43 Dir. 2019:106, Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och 
dieseldrivna bilar. 
44 SOU 2021:48. 
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när bilar och lastbilar på sikt kan framföras med mycket låga växthus-
gasutsläpp genom elektrifiering och ökad andel förnybara drivmedel 
blir det svårare att motivera styrmedel och åtgärder för alternativa 
färd- och transportsätt ur ett rent klimatperspektiv. Utfasningsutred-
ningen betonar dock att insatser för ökad transporteffektivitet är 
viktiga av andra orsaker och att det är motiverat med styrmedel och 
åtgärder för trafikminskning även i en framtid där fordonsflottans 
direkta växthusgasutsläpp förväntas minska. Ett mer transporteffek-
tivt samhälle kan t.ex.45 

• föra med sig hälsonyttor i form av minskat buller, minskade luft-
föroreningar och aktiv mobilitet i form av cykling och gång, 

• göra samhället mindre sårbart om transportkostnaderna ökar kraf-
tigt, t.ex. som följd av utbudsbegränsningar för batterier eller bio-
drivmedel, 

• begränsa global klimatpåverkan och resursanvändning, t.ex. ge-
nom att el och förnybara drivmedel kan användas inom sektorer 
som har svårare att ställa om än vägtransportsektorn, 

• öka acceptansen hos befolkningen och underlätta politisk genom-
förbarhet av åtgärder och styrmedel som t.ex. ökar kostnaden för 
resande med bil, 

• begränsa markanvändning och barriäreffekter till följd av infra-
struktur och trafik. 

Utfasningsutredningen noterar att utvecklingen med fler elektrifie-
rade fordon, som generellt har lägre körkostnader jämfört med andra 
fordon, kan komma att leda till ett ökat trafikarbete. Det påverkar 
inte de direkta växthusgasutsläppen men kan innebära konsekvenser 
i form av t.ex. ökad trängsel och ökat vägslitage.46 

Utfasningsutredningen konstaterar att det är omdiskuterat hur 
mycket tillkommande transport- och bebyggelseinfrastruktur kan 
bidra till att dämpa trafikarbetet fram till 2040 men menar att det är 
viktigt att förändringarna går i riktning mot en högre transporteffek-
tivitet. Det kan också finnas möjlighet att i viss utsträckning snabba 

 
45 SOU 2021:48, s. 371–372 och 377–379. 
46 SOU 2021:48, s. 388–389. 
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på omställningen genom omvandling och förändrad förvaltning av 
dagens befintliga infrastruktur.47 

Avslutningsvis rekommenderar Utfasningsutredningen att förslag 
om styrmedel och åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle 
som identifierats i den klimatpolitiska handlingsplanen och i under-
lag från myndigheter genomförs. Berörda myndigheter bör också få 
ett tydligare långsiktigt ansvar för att fortsatt identifiera hinder och 
genomföra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för ett mer trans-
porteffektivt samhälle. I dag är ansvaret spritt på flera nivåer och ingen 
har ett samordningsansvar mellan staten, regionerna och kommu-
nerna exempelvis vad gäller de tidiga stegen i fyrstegsprincipen.48 

Samordningsuppdrag om en fossilfri transportsektor 

Energimyndigheten har under perioden 2016–2019 haft i uppdrag att 
tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafik-
verket och Transportstyrelsen samordna arbetet med omställningen 
av transportsektorn till fossilfrihet. Samarbetet har i många samman-
hang benämnts med akronymen SOFT. Inom ramen för uppdraget 
har samordningsmyndigheterna tillsammans tagit fram en strategisk 
plan49 för transportomställningen. 

Samordningsmyndigheterna menar att transportsektorns omställ-
ning behöver stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, fossilfria 
och energieffektiva fordon samt förnybara drivmedel. Det kommer 
inte att vara tillräckligt att endast arbeta med ett eller två av dessa 
områden. Dels för att resurser för att framställa förnybara drivmedel, 
batterier, fordon och infrastruktur är begränsade, dels för att sprida 
risken om något område inte utvecklas som förväntat. Det är en stor 
omställning som ska ske på kort tid och potentialen inom alla tre 
områden kommer därför att behöva utnyttjas enligt myndigheterna 
för att nå de ambitiösa mål som satts upp. De tre områdena behöver 
dock ges olika stort fokus i staden respektive på landsbygden.50 

De indikatorer samordningsmyndigheterna använder sig av för 
transporteffektivt samhälle visar att det området inte har utvecklats 
lika positivt som områdena förnybara drivmedel samt energieffek-
tiva och fossilfria fordon och farkoster. Samordningsmyndigheterna 

 
47 SOU 2021:48, s. 377. 
48 SOU 2021:48, s. 361–363. 
49 Energimyndigheten (2017). 
50 Energimyndigheten (2017), s. 5. 
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bedömer att för att få till en hållbar omställning behövs ökad styrning 
mot ett transporteffektivt samhälle och i det ett minskat trafikarbete 
från energiintensiva trafikslag.51 

Enligt samordningsmyndigheterna måste infrastrukturplaneringen 
för att nå stora effekter till 2045 redan nu utvecklas så att den till-
handahåller den tillgänglighet som efterfrågas och passar in i ett lång-
siktigt hållbart transporteffektivt samhälle. Även den lokala och regio-
nala infrastrukturen och bebyggelsen behöver anpassas så att bostäder 
och arbetstillfällen, service, vård och omsorg lokaliseras så att trans-
porter till fots, med olika typer av cyklar, kollektivt eller genom att 
inte behöva transportera sig alls förenklas både för människor och 
gods. Transportinfrastrukturplaneringen behöver styras om till ett 
mer energieffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur genom att 
en ökad andel åtgärder i steg 1, 2 och 3 prioriteras, så att trafikarbetet 
med bil och lastbil får utvecklas inom klimatmålets ramar.52 

Samordningsmyndigheterna anser att stadsmiljöavtalen behöver 
utvecklas. Stadsmiljöavtalen uppges kunna få en betydande effekt på 
klimatpåverkan från vägtrafiken med ett skarpare stadstrafikmål som 
villkor, i kombination med trängselskatter och parkeringsåtgärder 
som motprestationer.53 

Fortsatt elektrifiering bedöms av samordningsmyndigheterna som 
nödvändig men det är också viktigt att ta hänsyn till ett livscykel-
perspektiv för fordon och farkoster. Att minska efterfrågan på trans-
porter kan minska behovet av nyinköp av bilar och därmed minska 
den totala miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.54 

Samordning för bostadsbyggande 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)55 hade 
bl.a. i uppdrag att se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna 
för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transpor-
ter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stads-
miljöer.56 

 
51 Energimyndigheten (2020c), s. 1, 6 och 23. 
52 Energimyndigheten (2020c), s. 58. 
53 Energimyndigheten (2020c), s. 58. 
54 Energimyndigheten (2020c), s. 57. 
55 Dir. 2017:126, Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande. 
56 Dir. 2020:15, Tilläggsdirektiv till Samordning för bostadsbyggande. 
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Utredningen föreslog ändringar i 2 och 4 kap. PBL som syftar till 
att stärka förutsättningarna för transporteffektivitet genom att till-
kommande och förändrade fysiska strukturer ska bidra till ökad trans-
porteffektivitet. Förslagen innebär att bebyggelse ska vara samlad så 
att behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som 
möjligt och att befintlig infrastruktur utnyttjas. Bostäder och verk-
samheter ska vara tillgängliga med gång, cykel och olika energieffek-
tiva och miljövänliga transportslag. Förslagen innebär också att kom-
munen ska ta hänsyn till transporteffektivitet vid bedömningen av 
om det krävs detaljplan för sammanhållen bebyggelse och planbeskriv-
ningen ska innehålla en redogörelse för hur planer uppfyller kraven 
på transporteffektivitet.57 

Ändringar utredningen föreslog i 4 och 8 kap. PBL syftar till att 
skapa bättre förutsättningar för genomförande av åtgärder i detaljplan 
och bygglovsprövning, som främjar tillgänglighet genom hållbara 
transporter. Förslagen innebär att det ställs krav på s.k. mobilitets-
åtgärder på tomter och att kommunen får bestämma krav på mobilitets-
åtgärder i detaljplan. Mobilitetsåtgärder innefattar utrymme och an-
läggningar för parkering, stannande, lastning, lossning samt leverans 
och tillfällig förvaring av varor. Förslagen ska bidra till transport-
effektivitet och innebär i högre utsträckning än i dag att kommunen 
skulle kunna avstå från att kräva att tomter ska ordnas så att det finns 
utrymme för parkering av bil för enskilt bruk.58 

Ändringar föreslagna i 4 och 6 kap. PBL skulle ge kommuner ökade 
möjligheter att säkerställa att planerade och överenskomna mobilitets-
åtgärder genomförs, samt möjligheter att i exploateringsavtal komma 
överens om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.59 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande menar att förslagen 
innebär att bilens särställning i lagstiftningen ersätts med likvärdig 
tillgänglighet till olika mobilitets- och transportlösningar. Fokus kan 
enligt utredningen flyttas från hur många parkeringsplatser som be-
hövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets 
behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses.60 

 
57 SOU 2021:23, Stärkt planering för en hållbar utveckling, s. 14–15. 
58 SOU 2021:23, s. 15. 
59 SOU 2021:23, s. 15. 
60 SOU 2021:23, s. 17. 
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Klimatpolitiska rådet 

Klimatpolitiska rådets primära uppdrag är att utvärdera hur reger-
ingens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen 
och regeringen har beslutat. 

Klimatpolitiska rådet konstaterade i 2019-års rapport, som hade 
fokus på transportsektorns klimatomställning, att styrmedlen för att 
främja ett transporteffektivt samhälle är svaga jämfört med de som 
gäller för elektrifiering, biodrivmedel och effektivare fordon.61 
I Klimatpolitiska rådets rapport 2021 lämnar rådet en skarp rekom-
mendation till regeringen att se till att den nationella planen för trans-
portinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom 
klimatmålens ramar.62 I 2021-års rapport skriver klimatpolitiska rådet 
också följande 

Om trafikmängderna fortsätter att öka enligt historiska trender blir det 
sannolikt svårt att klara utsläppsmålen i transportsektorn. Vid en sådan 
utveckling skulle ny infrastruktur för vägtrafik samtidigt innebära stora 
utgifter för staten och i sig leda till ökad resursförbrukning och klimat-
påverkan. 

Klimatpolitiska rådet uttrycker i samma rapport stark kritik mot det 
inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för peri-
oden 2022–2033 och 2022–2037 som Trafikverket tagit fram på reger-
ingens uppdrag och som rådet anser inte lägger tillräcklig vikt vid 
transport- och samhällsplanering. Klimatpolitiska rådet gör därvid 
följande observation och rekommendation: 

Det är oroande att ännu en planeringsperiod riskerar att förflyta utan att 
transportplaneringen på något påtagligt sätt förändras utifrån det klimat-
politiska ramverket. Regeringen behöver göra ett omtag, dels vad gäller 
det föreliggande inriktningsunderlaget, dels för att förändra den nuvar-
ande processen för infrastrukturplanering till en mer integrerad trans-
portplanering. 

 
61 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 70–71. 
62 Klimatpolitiska rådet (2021), s. 10. 



Bakgrund – transporteffektivt samhälle SOU 2022:21 

360 

7.3.2 Entydig innebörd saknas av begreppen 
transporteffektivitet och transporteffektivt samhälle 

Regering, myndigheter och offentliga utredningar har under senare 
år lanserat olika tolkningar av innebörden av begreppen transport-
effektivitet och transporteffektivt samhälle. 

Regeringen beskriver transporteffektivitet och transporteffektivt 
samhälle i den klimatpolitiska handlingsplanen från 2019 på följande 
sätt: 

I det transporteffektiva samhället är det transportarbete som utförs så 
effektivt som möjligt utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv 
för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga. 
Transporteffektivitet kan beskrivas som att sambandet mellan tillgäng-
lighet och ökat transportarbete minskar. I ett mer tranporteffektivt sam-
hälle kan tillgängligheten öka samtidigt som det trafikarbete som krävs 
för att uppnå motsvarande tillgänglighet kan minska. 
    Utveckling mot ett mer transporteffektivt samhälle innebär således 
att trafikarbetet, och därigenom utsläppen och övrig miljöpåverkan, kan 
minska utan att tillgängligheten försämras. Detta åstadkoms bl.a. genom 
transporteffektiv samhällsplanering, universell utformning, tillgång till 
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, samordnade godstrans-
porter, överflyttning till mindre energiintensiva transportsätt och fordon, 
ökad fyllnadsgrad, ökad möjlighet till längre och tyngre tåg, ökad möj-
lighet till längre och tyngre lastbilar där överflyttning till järnväg och 
sjöfart inte är ett realistiskt alternativ, ruttoptimering, ökad användning 
av digitala lösningar och innovativa lokala och regionala transport- och 
mobilitetslösningar. I vissa fall kan transporter kortas eller ersättas helt. 
Utveckling och användning av teknisk infrastruktur för virtuella möten 
och distansarbete är också ett exempel på hur trafikarbetet kan minska 
utan att tillgängligheten försämras. 

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafik-
verket och Transportstyrelsen har inom ramen för Energimyndig-
hetens tidigare samordningsuppdrag tagit fram följande definition och 
beskrivning av innebörden av begreppet transporteffektivt samhälle63 

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där trafikarbetet 
med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. 
Det kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel 
och trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller er-
sätts helt. Effektivisering av transporter kan exempelvis ske genom ökad 
fyllnads- och beläggningsgrad i gods- och personfordon eller att trans-
porter kortas genom exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyg-
gelse. Ersättning av transporter kan ske via bland annat resfria möten 

 
63 Energimyndigheten (2020c), s. 9. 
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eller förändrade arbetssätt och konsumtionsval. I och mellan städer och 
tätorter är en överflyttning till andra alternativ än personbil och lastbil 
enklare än på landsbygden där bilen är fortsatt viktig. Även vad gäller 
minskat flygande ser förutsättningarna olika ut i olika delar av landet. 
Ett transporteffektivt samhälle innefattar bland annat att samhället pla-
neras så att en del transportarbete kan minska genom närhet och funk-
tionsblandning i tätare bebyggelsestruktur. 

Utfasningsutredningen menar att ett mer transporteffektivt sam-
hälle är ett samhälle där tillgänglighet skapas på ett så effektivt sätt 
som möjligt utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv. Ut-
fasningsutredningen ser fördelar med en definition som i linje med 
skrivningarna i den klimatpolitiska handlingsplanen inte pekar ut vissa 
trafikslag som mindre energieffektiva. Detta motiveras med att elek-
trifieringen av fordonsflottan kan komma att leda till att skillnaden 
i energieffektivitet mellan olika färdmedel blir mycket mindre än 
i dag.64 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande närmar sig begrep-
pet transporteffektivitet från ett annat håll och utgår delvis från fyr-
stegsprincipen i sin beskrivning. Utredningen menar att transport-
effektivitet innebär följande:65 

• Mindre behov av transporter. Detta gäller såväl till och från som 
inom ett tillkommande bebyggelseområde och uppnås bl.a. genom 
lämplig lokalisering, en funktionell sammansättning i den urbana 
och regionala strukturen som främjar närhet till service och andra 
samhällsfunktioner samt en inre tillgänglighet som genom områ-
dets fysiska utformning klaras utan energikrävande transportslag. 

• Effektivare användning av infrastruktur. Detta kan t.ex. uppnås 
genom att förlägga tillkommande bebyggelse till områden där hög 
tillgänglighet redan finns samt i den befintliga infrastrukturen främja 
resurseffektiva transportslag. 

• Likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag. Detta kan t.ex. uppnås 
genom att angöring och uppställning av fordon ordnas likvärdigt 
för olika fordonsslag. 

• Energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik. Förnybara driv-
medel för fordon och energieffektivare fordon kräver även fysiska 
åtgärder, exempelvis infrastruktur för el, biogas och vätgas samt 

 
64 SOU 2021:48, s. 362 och 370. 
65 SOU 2021:23, s. 67–68. 
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angörings- och uppställningsplatser för delade fordon, självkörande 
eller förarlösa fordon, e-skotrar och cyklar. 

7.4 Planering av nationell och regional 
transportinfrastruktur i dag 

7.4.1 Processen för den långsiktiga 
transportinfrastrukturplaneringen 

Den långsiktiga transportinfrastrukturplaneringen omfattar samtliga 
trafikslag. Slutprodukt för planeringsprocessen på nationell nivå är 
den nationella planen för transportinfrastruktur medan slutprodukten 
på regional nivå är länsplanerna för regional transportinfrastruktur. 
Den nationella planen och länsplanerna revideras vanligtvis en gång 
per mandatperiod, dvs. planeringsprocessen upprepas ungefär vart 
fjärde år. 

Planeringsprocessen inleds med att regeringen ger Trafikverket i 
uppdrag att ta fram ett s.k. inriktningsunderlag för transportinfrastruk-
turplaneringen. Inriktningsunderlaget innehåller en bedömning av de 
ekonomiska ramarna för åtgärder och ger vägledning för prioritering 
av åtgärder i statlig transportinfrastruktur. I inriktningsunderlaget be-
skrivs möjliga långsiktiga inriktningar för transportsystemets utveck-
ling med övergripande beskrivningar av åtgärder och deras konsekven-
ser för infrastrukturen och måluppfyllelse. Fyrstegsprincipen och de 
transportpolitiska målen ska vara vägledande i framtagandet av inrikt-
ningsunderlaget. 

Inriktningsunderlaget överlämnas till regeringen och remitteras, 
varefter det tillsammans med inkomna synpunkter ligger till grund 
för regeringens infrastrukturproposition. Infrastrukturpropositionen 
anger bl.a. ekonomiska ramar för åtgärder i statlig transportinfrastruk-
tur under planeringsperioden. I 2021-års infrastrukturproposition66 
föreslogs t.ex. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga 
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 ska uppgå till 799 mil-
jarder kronor varav 165 miljarder kronor ska användas till vidmakt-
hållande av statliga järnvägar, 197 miljarder kronor ska gå till vidmakt-
hållande av statliga vägar och 437 miljarder kronor ska användas till 

 
66 Prop. 2020/21:151, s. 27 f. 



SOU 2022:21 Bakgrund – transporteffektivt samhälle 

363 

utveckling av transportsystemet. Den preliminära ramen för länen 
under planperioden 2022–2033 föreslogs uppgå till 42 miljarder kronor. 

Nästa steg i planeringsprocessen är att infrastrukturpropositionen 
behandlas av riksdagen varefter regeringen ger Trafikverket i upp-
drag ta fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur. 
Regeringen ger också regionerna i egenskap av s.k. regionala läns-
planeupprättare möjlighet att ta fram reviderade länsvisa planer för 
regional transportinfrastruktur så att regionerna kan ta del av de medel 
som så småningom kommer att beslutas i den nationella planen. 

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år 
och beskriver bl.a. hur den statliga infrastrukturen ska underhållas 
och utvecklas. Innehållet i planen styrs av förordningen (2009:236) 
om en nationell plan för transportinfrastruktur. Den nationella pla-
nen får enligt 2–3 §§ bl.a. omfatta 

• investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och till-
hörande gång- och cykelvägar, 

• drift och underhåll för hela det statliga vägnätet och tillhörande 
gång- och cykelvägar, 

• drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga 
järnvägsnätet, stationer och terminaler, 

• åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och 
järnvägsnäten, 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befint-
lig infrastruktur, 

• åtgärder som ska beviljas statlig medfinansiering eller statsbidrag 
när det gäller farleder och slussar, drift av icke-statliga flygplatser, 
regionala kollektivtrafikanläggningar eller drift av enskilda vägar. 

I den nationella planen kan också anges medfinansiering till kommu-
ner och regioner genom stadsmiljöavtal och statlig medfinansiering 
till länsplaner. Vidare ska enligt 4 § i nämnda förordning planens in-
riktning anges, inklusive den inriktning på investeringar och förbätt-
ringsåtgärder som bedöms ha störst effekt för att uppnå de transport-
politiska målen. Planens inverkan på de transportpolitiska målen ska 
redovisas. 
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Trafikverket redovisar förslaget till nationell plan till regeringen 
som efter remittering och eventuella ändringar fastställer den natio-
nella planen. Processen för att revidera den nationella planen för trans-
portinfrastruktur illustreras i figur 7.6. 

Figur 7.6 Process för revidering av nationell plan för transportinfrastruktur 

 
 
I alla län ska regional utvecklingsplanering ske enligt 1 § lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Lagen innehåller bestäm-
melser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur. Enligt 7 § ska en region upprätta och fastställa läns-
planer för regional transportinfrastruktur. 

Innehållet i länsplanerna styrs av förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur. En länsplan ska avse 
tolv år och enligt 3 § omfatta bl.a. 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

• åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar, 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befint-
lig infrastruktur, 
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• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av bety-
delse för det regionala transportsystemet, 

• bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt 
viktiga för regionen. 

Länsplanerna domineras i ekonomiska termer av åtgärder på statliga 
vägar som inte ingår i stamvägnätet men de innehåller också exempel-
vis statlig medfinansiering av kommunala gång- och cykelvägar. Trafik-
verket ska bistå regionerna när länsplanerna upprättas och lämna 
underlag till länsplanerna. Underlaget ska avse gällande nationella 
planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive 
trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. 
Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt som bör genomföras. Länsplanerna fastställs av regionerna 
efter samråd med respektive länsstyrelse. 

Såväl den nationella planen som länsplanerna innehåller både infra-
strukturprojekt som redan byggstartats och infrastrukturprojekt som 
ännu inte påbörjats. 

7.4.2 Trafikverkets prognoser för transportsektorns utveckling 

Trafikverket har genom förordningen (2010:185) med instruktion för 
Trafikverket i uppdrag att ta fram trafikprognoser. Detta görs genom 
s.k. basprognoser för samtliga trafikslag inom såväl person- som god-
stransportsektorn. Syftet med basprognoserna är bl.a. att bidra med 
en referensutveckling och lägga grunden för de nationella planerna 
och länsplanerna samt att ge underlag till samhällsekonomiska ana-
lyser av åtgärder som är av betydelse för transportsystemet.67 Trafik-
verket anger att syftet inte är att beskriva en önskvärd framtid eller 
t.ex. en ideal klimatpolitik.68 Om andra åtgärder används eller andra 
omvärldsfaktorer utvecklas annorlunda än vad Trafikverket antagit 
kan det innebära en annan utveckling av trafik- och transportarbetet 
jämfört med basprognosens resultat. 

Basprognoserna utgörs av tre olika scenarier med ett nuläges-
scenario för 2017, ett huvudscenario för 2040 samt ett ytterligare 

 
67 Trafikverket (2020c), s. 66. 
68 Trafikverket (2020g), s. 4. 
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scenario för 2065.69 Prognoserna bygger på antaganden för ett flertal 
faktorer som bränsleförbrukning och kostnader för fordon, utbudet 
och taxor inom kollektivtrafik samt demografiska faktorer och när-
ingslivsstruktur. Basprognoserna utgår normalt från beslutade förut-
sättningar, styrmedel och planer som har påverkan på infrastruktu-
ren. Hänsyn ska också tas till arbete hos andra statliga aktörer. 

Inför 2020-års basprognoser gjorde Trafikverket bedömningen 
att det klimatpolitiska ramverket skulle bli det starkast styrande poli-
tiska målet och att ramverket var att betrakta som beslutad politik. 
I det klimatpolitiska ramverket återfinns bl.a. målet om att växthus-
gasutsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes luftfart, ska 
minska med minst 70 procent senast till 2030 jämfört med 2010. 

I ett framtaget referensscenario visar Trafikverket att åtgärder i 
gällande infrastrukturplaner tillsammans med beslutade skatter och 
avgifter inte är tillräckliga för att minska trafikens klimatpåverkan i 
linje med målet. I 2020-års basprognoser har Trafikverket utgått från 
att också det s.k. januariavtalet70 ska genomföras och har inkluderat 
effekten av stärkt reduktionsplikt och skärpt bonus-malus71, som ut-
gör delar av januariavtalet.72 

De prognosmodeller som huvudsakligen används, Sampers och 
Samgods, är främst utvecklade för att göra detaljerade analyser av åt-
gärder i transportsystemet som effekten av nya vägar och järnvägar 
eller införande av nya styrmedel som t.ex. trängselskatt. Styrkorna 
med modellerna är att de kan hantera många olika indata och vari-
abler och ge resultat även för enskilda vägar och mindre områden.73 
Enligt Trafikverket är modellerna inte främst konstruerade för att 
göra prognoser om trafikens utveckling, men de är ändå användbara 
för att prognostisera aggregerad trafiktillväxt. 

Trafikens utveckling ser olika ut i olika delar av landet. Analyserna 
som görs med prognosverktyget Sampers utgår därför från följande 
sex regioner; Norra Norrland, Södra Norrland, Stockholm-Mälar-
dalen, Västra Sverige, Sydöstra Sverige samt Skåne. Utöver de sex regio-
nerna görs också en indelning i tre olika kommungrupper utifrån 

 
69 Trafikverket (2020g), s. 5. 
70 Januariavtalet, 11 januari 2019. 
71 Differentierad fordonsskatt med utgångspunkt i fordonets klimatprestanda. 
72 Trafikverket (2020c), s. 66. 
73 Trafikverket (2020g), s. 42. 
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Sveriges kommuner och regioners (SKR) indelning. De tre kommun-
grupperna är:74 

• Storstäder – kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 i största tätorten. Uppfylls bara av Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

• Större städer – kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 i tätorten. 

• Övriga – samtliga som inte ingår i ovanstående grupper. 

Förutom att ge geografiskt differentierad information om trafik-
utvecklingen sker också en beräkning av ärendefördelning per region 
och färdmedel mellan exempelvis arbetsresor, tjänsteresor och övriga 
resor. För bil- och kollektivtrafikresor beräknas ärendefördelningen 
variera mellan regionerna, medan den antas vara mer konstant för 
gång- och cykelresor.75 Enligt Trafikverket är Sampers sämre på att 
prognostisera utvecklingen för gång- och cykelresor och att även andra 
datakällor därför behövs som t.ex. resvaneundersökningar. 

Godstransporterna prognostiseras utifrån samma regionindelning 
som för persontransporterna och trafikarbetet för tunga lastbilar redo-
visas enligt de tre kommungrupperna. Godstransportarbetet för järn-
väg prognostiseras för åtta olika järnvägsbanor som Malmbanan, 
Södra Stambanan och Bergslagsbanan.76 

7.4.3 Åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen 

Regeringen beslutade i propositionen Planeringssystem för transport-
infrastruktur77 om ett förändrat system för planering av transport-
infrastruktur i Sverige. Den formella fysiska planeringen av vägar och 
järnvägar ska enligt propositionen föregås av förberedande studier 
där ett förutsättningslöst trafikslagsövergripande synsätt tillämpas 
vid överväganden om vilka åtgärder som behöver vidtas för att ut-
veckla transportsystemet. Åtgärdsförslagen ska analyseras och priori-
teras utifrån fyrstegsprincipen. 

 
74 Trafikverket (2020g), s. 13–14. 
75 Trafikverket (2020g), s. 18. 
76 Trafikverket (2020g), s. 25. 
77 Prop. 2011/12:118, Planeringssystem för transportinfrastruktur, s. 89. 
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Av propositionen framgår att det är först om den förberedande 
studien konkluderar att en väg- eller järnvägsbyggnadsåtgärd är den 
mest lämpliga åtgärden för att lösa ett problem i transportsystemet 
som den fysiska planeringen ska starta. Det går således enligt propo-
sitionen inte att inleda en meningsfull lagreglerad fysisk planerings-
process innan det är klarlagt dels att en åtgärd behöver vidtas, dels att 
den lämpligaste åtgärden är att bygga om eller bygga en ny väg eller 
järnväg.78 

Trafikverket kallar de förberedande studierna som ska föregå all 
fysisk planering av transportinfrastruktur för åtgärdsvalsstudier. Den 
bärande tanken med åtgärdsvalsstudier är att identifiera bästa sätt att 
lösa ett transportrelaterat problem utan att på förhand ha specificerat 
att lösningen ska finnas inom ett visst trafikslag eller innebära en viss 
typ av åtgärd. Ett transportrelaterat problem kan handla om exem-
pelvis framkomlighet, trafiksäkerhet eller påverkan på miljö och hälsa. 
Åtgärdsvalsstudier ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och 
kostnadseffektiva åtgärder. 

Alla formella planeringsprocesser vid Trafikverket ska föregås av 
en åtgärdsvalsstudie och genomförda åtgärdsvalsstudier ligger till 
grund för selektionsprocessen av vilka infrastrukturprojekt som prio-
riteras i den nationella planen för transportinfrastruktur och länspla-
nerna för regional transportinfrastruktur. 

Många olika aktörer och intressenter påverkar och påverkas av 
transportsystemet. Åtgärdsvalsstudier handlar om att tillämpa ett spe-
cificerat arbetssätt för att främja ett vidare synsätt och ett närmare 
samspel mellan intressenter vid problemlösning. Initiativtagare till en 
åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller 
en annan aktör. 

Tillämpning av fyrstegsprincipen är själva kärnan i arbetssättet för 
åtgärdsvalsstudier. Fyrstegsprincipens steg utgörs av olika typer av åt-
gärder och dessa representerar olika infallsvinklar för hur ett trans-
portrelaterat problem kan lösas. 

Steg 1 handlar om åtgärder som kan påverka behovet av transporter 
och resor samt valet av transportsätt. Steg 2 fokuserar på åtgärder 
som kan leda till att befintlig infrastruktur utnyttjas mer effektivt. 
Steg 3 handlar om begränsade ombyggnationer av befintlig infrastruk-
tur medan steg 4 innebär nyinvesteringar i infrastruktur eller större 
ombyggnationer. 

 
78 Prop. 2011/12:118, s. 90. 
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Fyrstegsprincipen innebär att det är eftersträvansvärt att lösa trans-
portrelaterade problem med åtgärder som räknas till ett tidigt (lågt) 
steg framför åtgärder som räknas till ett sent (högt) steg. Generellt 
kan detta förväntas bidra till kostnadseffektivitet och lägre miljö-
påverkan. 

Gränsen mellan stegen är flytande och en åtgärd kan ibland klassi-
ficeras under fler än ett steg. Det har även påpekats att det egentligen 
är vad en åtgärd åstadkommer som är avgörande för hur en åtgärd 
bör klassificeras i det enskilda fallet.79 Nedan ges exempel på åtgärder 
som ofta kan klassificeras under respektive steg. 

Steg 1 

• Förändrade transportval och beteenden genom skatter, avgifter 
och subventioner (exempelvis trängselskatter, parkeringsavgifter 
och subventionering av kollektivtrafik). 

• Beteendepåverkan genom information, utbildning, kommunika-
tion, marknadsföring m.m. 

• Planering och lokalisering (exempelvis fysisk planering med beak-
tande av kollektivtrafikstråk eller stationsnära lägen samt lokali-
sering av verksamheter och bebyggelse så att behovet av biltrafik 
minimeras). 

• Reglering och lagstiftning (exempelvis anpassade hastighetsgränser 
och utbud av parkeringsplatser). 

Steg 2 

• Differentierade avgifter. 

• Drift och underhåll (exempelvis prioritering av gång- och cykel-
vägar och bättre beläggning på grusvägar). 

• Planering (exempelvis samordnade tågplaner och varuleveranser). 

• Prioritering (exempelvis separata kollektivtrafikkörfält och andra 
åtgärder för att öka kollektivtrafikens framkomlighet, prioriter-
ing av gång- och cykeltrafik samt vägvalsstyrning). 

 
79 Lund, Emma m.fl. (2021b), s. 9. 
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• Utbud (exempelvis ökat utbud av kollektivtrafik, samordning 
mellan trafikslag, tillgång till bilpooler och samåkningssystem samt 
cykeluthyrning). 

• Samordning av godstrafik. 

Steg 3 

• Åtgärder som i begränsad omfattning utvecklar befintlig infrastruk-
tur (exempelvis överfarter för gång och cykel, begränsade kapaci-
tetsökningar på gata eller väg, anläggande av pendlarparkeringar, 
hastighetsdämpande åtgärder, fler hållplatser och cykelparkering 
under tak). 

Steg 4 

• Åtgärder som innebär nybyggnation av infrastruktur eller större 
ombyggnationer (exempelvis nya vägar eller järnvägar, invester-
ingar i farleder eller hamnanläggningar för sjöfart, anläggande av 
trafikplatser, fler körfält eller dubbelspår och supercykelvägar). 

Flera studier och aktörer menar att det finns stora brister i hur 
Trafikverket arbetar med åtgärdsvalsstudier och tillämpar fyrstegs-
principen. I avsnitt 8.2.2 beskriver utredningen brister och begräns-
ningar med dagens arbetssätt samt presenterar förslag för att adressera 
dessa. 

7.4.4 Dagens stadsmiljöavtal 

Stadsmiljöavtal är ett nationellt styrmedel som innebär att kommu-
ner och regioner kan ansöka hos Trafikverket om stöd för åtgärder i 
städer som leder till  

1. ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, 
eller  

2. hållbara godstransportlösningar. 
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Stadsmiljöavtal regleras i förordningen (2015:579) om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer. Som precisering av syftet anges i 1 § i 
förordningen att åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med 
låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö nås. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitets-
starka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik 
eller godstransporter. Stöd får dock enligt 6 § ges med högst 50 pro-
cent av kostnaderna för att genomföra åtgärden. 

Ett stadsmiljöavtal består av två delar. Grunden är mobilitets- och 
transportåtgärder för persontransporter och gods som en kommun 
eller region kan söka medfinansiering för. Sedan tillkommer också 
motprestationer från kommunen eller regionen i form av exempelvis 
kompletterande styrmedel, program och planer. Motprestationer ska 
bidra till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyg-
gande. 

Enligt Trafikverket ska en stadsmiljöansökan innehålla ett paket av 
åtgärder och motprestationer som tillsammans kan ge både kapacitets-
starka lösningar och synergieffekter. Som exempel nämner Trafik-
verket kollektivtrafikåtgärder som s.k. Bus Rapid Transit-system (trans-
portsystem med bussar som ska åstadkomma snabb kollektivtransport 
med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet per timme) eller 
cykelinvesteringar i kombination med motprestationer i form av bete-
endepåverkade insatser som sänkta parkeringstal.80 

Det svenska stadsmiljöavtalet har hämtat inspiration från de norska 
byväxtavtalen. Den svenska modellen skiljer sig dock från den norska 
genom att den svenska baseras på myndighetsbeslut och inte på avtal 
samt genom att inte vara inriktad på enbart de största städerna.81  

Stadsmiljöavtalen introducerades 2015 och under perioden 2015–
2018 var två miljarder kronor avsatta för åtgärder.82 För perioden 
2018–2029 finns en miljard kronor per år avsatta till stadsmiljöavtalen. 
Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genom-
förda senast 2029. År 2022 görs en extra statlig satsning om 200 mil-
joner kronor på cykelåtgärder som kan sökas separat inom stads-

 
80 www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-10/dags-att-soka-stadsmiljoavtal--
for-hallbara-stader. 
81 Isaksson, Elias m.fl. (2019), s. 6. 
82 Larsson, Martin m.fl. (2021), s. 7. 
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miljöavtalen.83 År 2020 angav Trafikverket att 4,8 miljarder kronor 
beviljats genom stadsmiljöavtalen sedan starten 2015.84 

En utvärdering av stadmiljöavtalen har genomförts för perioden 
2015–2018 med syftet att beskriva effekter av åtgärder och motpre-
stationer. I de 33 avtal som följts upp visar resultatet på genomsnitt-
liga ökningar av kollektivtrafikresandet med 9 procent och för cykel-
trafiken med 6 procent, samtidigt som biltrafiken har minskat med 
drygt 5 procent där 24 av 33 kommuner rapporterat minskningar.85 
Om dessa förändringar är kausala effekter av stadsmiljöavtalen har 
dock inte påvisats. Utvärderingen visar också att de flesta motpresta-
tionerna hade blivit genomförda även utan stadsmiljöavtal, men att 
stadsmiljöavtal i vissa fall bidragit till att åtgärder prioriterats och att 
de blivit mer heltäckande. En majoritet av kommunerna som har del-
tagit i utvärderingen anser att stadsmiljöavtalen har lett till att de nu 
arbetar mer med åtgärder för hållbara transporter jämfört med innan. 
En slutsats från utvärderingen är att86 

Målen för stadsmiljöavtalen får anses uppnådda eftersom kommunerna 
på totalen rapporterade minskade biltrafikflöden […] och på flera ställen 
ökade cykeltrafikflöden. 

I utvärderingen konstateras dock att många åtgärder har varit begrän-
sade i storlek, vilket naturligt följer på grund av en begränsad försöks-
period. En möjlighet till utveckling som nämns för att öka de positiva 
effekterna är att ha ett pakettänkande eller att öka åtgärdernas storlek. 

Det finns också kommuner som inte söker stöd från stadsmiljö-
avtalen eftersom de saknar resurser för att söka och driva denna typ 
av projekt med nya arbetssätt. Detta framkommer i en rapport från 
SKR som menar att det inte främst är finansiering av åtgärder som 
saknas.87 Slutsatsen bekräftas i en bok88 från organisationen Gröna 
bilister. 

 
83 www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-10/dags-att-soka-stadsmiljoavtal--
for-hallbara-stader. 
84 www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-06/nastan-700-miljoner-kronor-i-
statligt-stod-till-kommuner-och-regioner-for-mer-hallbara-stadsmiljoer. 
85 Larsson, Martin m.fl. (2021), s. 7. 
86 Larsson, Martin m.fl. (2021), s. 8. 
87 Strömblad, Emma m.fl. (2018), s. 37. 
88 Holm, Fredrik (2019), s. 52. 



SOU 2022:21 Bakgrund – transporteffektivt samhälle 

373 

Sverigeförhandlingens storstadsavtal 

På uppdrag av regeringen har det inom Sverigeförhandlingen för-
handlats fram s.k. storstadsavtal i Stockholm, Göteborg och Skåne. 
Förhandlingen har skett utanför den förordningsstyrda infrastruktur-
planeringen och resulterade i kollektivtrafikinvesteringar på totalt 
37 miljarder kronor med en statlig medfinansiering på 21 miljarder 
kronor.89 Medfinansieringen är uppdelad på 5,8 miljarder kronor som 
avsatts i nationell plan och i länsplaner, 7,5 miljarder från trängsel-
skatt 2020–2045 samt ytterligare 8,2 miljarder kronor.90 De reste-
rande 8,2 miljarder kronorna beräknas till huvuddelen falla ut efter 
redovisad planperiod 2018–2029, varför siffran 5,8 miljarder kronor 
fortsättningsvis kommer användas i jämförelsesyfte. 

Statens syfte med medfinansieringen av kollektivtrafikåtgärderna 
var att öka bostadsbyggnationen i kollektivtrafiknära lägen, öka möj-
ligheten att nå de transportpolitiska målen samt erhålla hög kost-
nadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta. 

7.4.5 Jämförelse med och erfarenheter från Norge och Finland 

De norska byväxtavtalen (Byveksavtalen) 

En viktig utgångspunkt i de norska byväxtavtalen är nollväxtmålet 
(nullvekstmålet) som infördes för att motverka framkomlighetspro-
blem till följd av trängsel i de större städerna och för att bidra till klimat-
målet.91 92 Underlagsanalyser som gjordes visade att en prognosbaserad 
tillväxt, med betydande ökning av biltrafiken, skulle innebära en inve-
steringskostnad på 290 miljarder norska kronor till 2030. Om tillväx-
ten däremot skulle baseras på en ökning av gång, cykel och kollektiv-
trafiken skulle investeringsbehovet halveras.93 Nollväxtmålet innebär 
att biltrafiken inom stadsområden inte ska öka. En ökning av resan-
det ska i stället ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Nollväxtmålet 
gäller såväl för förbränningsmotordrivna fordon som laddbara fordon. 
Däremot omfattas inte genomfartstrafik och godstransporter.94 

 
89 Riksrevisionen (2021), s. 10. 
90 SOU 2017:107, Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge, s. 204–207. 
91 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
92 Johansson, Håkan (2021), s. 4. 
93 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
94 Johansson, Håkan (2021), s. 4. 
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Byväxtavtalen är att betrakta som avsiktsförklaringar och inne-
håller förutom nollväxtmålet även inriktningar för samhällsplanering 
och markanvändning. För samhällsplaneringen är målet att utbyggnad 
ska ske i kollektivtrafiknära lägen för att främja gång, cykel och kol-
lektivtrafik.95 Byväxtavtal har hittills träffats med de största stadsregio-
nerna och det finns nu planer på att teckna avtal även med mindre 
stadsregioner. En viktig del av avtalen är mål- och resultatstyrningen 
och uppföljning sker på portföljnivå, vilket betyder att det är den 
sammantagna effekten av alla åtgärder på t.ex. trafikarbetet som är i 
fokus.96 

Staten bidrar med finansiering för gång-, cykel- och kollektiv-
trafikåtgärder. I stora kollektivtrafikprojekt i de fyra största stads-
regionerna är den statliga medfinansieringen 50 procent. Lokala väg-
avgifter (bompeng) används både för finansiering och som styr-
medel för att minska biltrafiken. Höjda vägavgifter har dock på vissa 
håll lett till protester hos allmänheten, vilket lett till att det statliga 
bidraget har ökat från 55 till 66 procent för de fyra största stads-
regionerna.97 Hälften av bidragshöjningen ska användas till att sänka 
vägavgifterna och andra hälften till förbättrad kollektivtrafik. Staten 
bidrar också till sänkta biljettpriser för kollektivtrafiken i samtliga 
tätorter eller stadsregioner som har tecknat avtal. 

Utvärdering av byväxtavtalen visar att avtalen är flexibla och har 
möjligheter att kunna koordinera transportplanering och markanvänd-
ning mellan deltagande parter. Ojämna maktförhållanden tas upp som 
ett problem, där staten genom Samferdeseldepartementet och Statens 
vegvesen får stort inflytande över arbetet.98 Ett annat problem som 
nämns är att alla infrastrukturinvesteringar inte drar åt samma håll, 
då utbyggnad av nya regionala och nationella vägar riskerar att bli ett 
problem för avtalade nollväxtmål. 
  

 
95 Berggren, Ulrik (2019), s. 14. 
96 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
97 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 27. 
98 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 28. 
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De finska avtalen för markanvändning, boende och trafik 
(MBT-avtalen) 

De finska MBT-avtalen ska bidra till målet om ett klimatneutralt 
Finland genom att99 

…inrikta markanvändningen så att den utsläppsfria trafiken ökar och att 
bostäder och verksamheter koncentreras till områden med god tillgäng-
lighet, där kollektivtrafiken är utgångspunkten. Områdena som skapas 
ska vara täta och energieffektiva. Kommunerna förbinder sig genom av-
talen att minska bostadsbristen, öka den efterfrågade produktionen av 
bostäder med rimliga boendekostnader och samtidigt påskynda byggan-
det med trä som material. 

Det långsiktiga syftet med avtalen är att uppnå en hållbar stadsutveck-
ling som främjar koldioxidneutrala samhällen och möter klimatutma-
ningen. Utpekade frågor är markanvändning, boende och trafik och 
avtalen är uppbyggda utifrån två till tre teman. För de aktuella MBT-
avtalen som löper 2020–2031 är teman:100 

• Hållbara och koldioxidsnåla samhällsstrukturer och trafiksystem 

• Boendets och livsmiljöns kvalitet 

• Regionens livskraft 

En precisering av vad detta innebär anger att markanvändningen 
genom avtalen ska styras genom att bostadsbyggandet lokaliseras till 
kollektivtrafiknära lägen för att förbättra förutsättningarna till en 
ökande andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Även en lång-
siktig utveckling av spårtrafiken ska främjas genom satsningar på 
attraktiva förbindelser i och mellan stadsregioner. I avtalen finns det 
sedan preciserade mål som del i en vision. I Helsingfors stadsregions 
MBT-avtal finns exempelvis följande mätbara mål:101 

• År 2030 bor minst 85 procent av regionens invånare i zoner för 
hållbart resande enligt MBT2019 (2018: 72 procent). 

• År 2030 företas 65 procent av resorna i Helsingforsregionen med 
hållbara transportsätt (2018: 57 procent). 

 
99 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 5. 
100 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 31. 
101 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 12. 
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Teman och visioner konkretiseras genom beskrivna utvecklingsvägar 
med konkreta åtgärder. Exempel på åtgärder inom temat samhälls-
strukturer och transportsystem är planering för spårväg, genomförande 
av stomlinjenät för busstrafik och finansiering av trafikledsnätverk 
för gång och cykel. I avtalen stöds också projekt som omfattar logi-
stik, trafiksäkerhet samt bullerdämpande åtgärder. 

Avtalen har ingen rättslig förankring utan bygger på frivilliga åtag-
anden. De utgår från nationella och regionala mål för flera olika om-
råden som markanvändning, boende, trafik och klimatavtal. Avtalen 
syftar till att stärka samarbetet mellan kommuner i stadsregionerna 
och samarbetet mellan regionerna och staten. Avtalsparter är kom-
muner, regionala närings-, trafik- och miljöcentraler, miljöministeriet, 
kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finans-
ministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA), Trafikledsverket samt Transport- och kommunikationsverket 
Traficom.102 Tidigare har avtalen omförhandlats i samband med reger-
ingsskifte, men målsättningen är nu att nya avtal ska gälla i 12 år. 

För nuvarande avtalsperiod har den finska regeringen avsatt 936 mil-
joner euro och över 750 miljoner euro av dessa ska främja hållbara 
transporter. Tillsammans med finansiering från kommunerna omfattar 
avtalen åtgärder på minst 1,4 miljarder euro. Huvuddelen av pengarna 
ska gå till spårtrafik, men satsningar på gång och cykel ingår också. 
Normalt är den statliga medfinansieringen 30 procent för spårvägs-
projekt och 50 procent för s.k. små kostnadseffektiva trafikprojekt.103 
Det finns även stöd för påverkansåtgärder och möjligheter att få 
finansiering för gång- och cykelåtgärder utan krav på motprestation. 

Utvärderingar visar på positiva resultat för att få inblandade par-
ter att dra åt samma håll.104 En intervjuperson från miljöministeriet 
uttrycker att de skapat ett bra samarbetsklimat och att alla parter sitter 
på samma sida av förhandlingsbordet. En utvärderingsrapport för 
avtalen mellan 2016–2019 menar också att MBT-avtalen har intensi-
fierat samarbetet både mellan kommuner och mellan kommuner och 
stat. Avtalen ska också ha lett till investeringar i infrastruktur och 
bostäder som annars hade skett senare eller inte alls. 

En utvärdering från miljöministeriet konstaterar att alla stads-
områden med MBT-avtal fortfarande är starkt bilberoende även om 

 
102 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 9. 
103 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 15. 
104 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 17. 
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ingående transportåtgärder har varit väl genomförda. På sikt verkar 
ändå målet, enligt den klimatpolitiska handlingsplanen om att bil-
trafiken på medellång sikt ska minska, kunna nås. Det beror på att 
trafikarbetet med personbil i gatunätet har minskat sedan 2015 med 
undantag för pandemiåret 2020.105 

En annan synpunkt på avtalsprocessen är att den upplevs som 
flexibel och obyråkratisk i och med att den inte är reglerad i lag. Bak-
sidan blir att det sker på bekostnad av legitimitet och demokratisk 
förankring, eftersom civilsamhället är utestängt. 

Jämförelse mellan länderna 

De svenska stadsmiljöavtalen utgår från medfinansiering av åtgärder 
som ökar andelen persontransporter med cykel och kollektivtrafik 
samt åtgärder för hållbara godstransportlösningar. Fokus är på att 
främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva insatser, vilket 
lett till ett fokus på större tätorter.106 Annan närliggande planering 
av väginfrastruktur kan ske utifrån förutsättningen att vägtrafiken 
förutsätts öka enligt Trafikverkets basprognos. De svenska avtalen 
omfattar som regel också bara en kommun eller region per ansökan. 

I Norge är det övergripande målet att nollväxtmålet för biltrafi-
ken ska klaras och alla åtgärder utvärderas som helhet mot målet. De 
norska avtalen tecknas mellan regioner, kommuner och staten, vilket 
innebär att samtliga aktörer förbinder sig att arbeta mot samma mål. 
De finska MBT-avtalen utgår från nationella, regionala och lokala mål. 
Specifika målsättningar och åtgärder skiljer sig mellan olika avtal och 
stadsregioner. Liksom i Norge omfattas ett större område med flera 
kommuner som samlas till en stadsregion. 

Budgetmässigt är de norska avtalen mest omfattande med cirka 
5,5 miljarder kronor per år. De finska MBT-avtalen har budget för 
transportåtgärder på cirka 1,9 miljarder kronor per år medan de svenska 
stadsmiljöavtalen, inklusive storstadsavtalen inom Sverigeförhand-
lingen, har en budget på 1,5 miljarder kronor per år om endast de 
investeringsmedel från staten på 5,8 miljarder kronor räknas in som 
inom Sverigeförhandlingen avsatts i nationell plan och från läns-
planer.107 

 
105 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 17. 
106 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 33. 
107 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 33. 
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En stor skillnad mellan länderna är upplägget av avtalen. I Finland 
och Norge är det en förhandling mellan olika parter på nationell, 
regional och lokal nivå där man i Norge utgår från nollväxtmålet 
medan man i Finland kan komma överens om vissa egna lokala mål. 
I Sverige är det i stället en ansökan där kommuners och regioners för-
slag bedöms av Trafikverket och godkänns eller avslås med ett myn-
dighetsbeslut.108 Trafikverket kan dock ge råd och tips till ansökande 
innan en formell ansökan skickas in, men någon förhandling är det 
inte fråga om.109 

 
108 Isaksson, Elias m.fl. (2019), s. 6. 
109 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 33. 
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8 Utredningens förslag – 
transporteffektivt samhälle 

8.1 Transportsystemets klimatomställning 
och ett transporteffektivt samhälle 

Utredningens bedömning: För att vara i linje med det långsiktiga 
klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 be-
höver transportsystemets omställning stå på tre ben: transport-
effektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektri-
fiering samt energieffektiva fordon och fartyg. En utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg minskar krävs för att omställningen ska 
ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att den 
ska vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 

Skäl för utredningens bedömning 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle är en viktig del i klimat-
omställningen av transportsystemet. Tillgången på hållbart produce-
rade förnybara drivmedel är begränsad och användningen av biodriv-
medel bör fokuseras till fordonstyper, transportslag och sektorer som 
har svårt att nå nollutsläpp på andra sätt. Åtgärder som bidrar till ett 
transporteffektivt samhälle gör det möjligt att nå klimatmålen sam-
tidigt som transportsektorns biodrivmedelsanvändning kan begrän-
sas till en hållbar nivå. 

Elektrifieringen av vägtrafiken har stor potential att minska växt-
husgasutsläppen från användningen av fordon, men dessa har fortfar-
ande en klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv som behöver relateras 
till klimatpåverkan från andra trafikslag och andra sätt att tillhanda-
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hålla tillgänglighet på ett resurs- och energieffektivt sätt. År 2030 
kommer fortfarande de flesta fordonen på vägarna att drivas av för-
bränningsmotorer. En ökad användning av laddbara fordon kommer 
kraftigt öka uttaget av vissa metaller och mineral, vilket ur resurs-
synpunkt gör det motiverat med en ökad satsning på ett transport-
effektivt samhälle där efterfrågan på fordon dämpas exempelvis genom 
fler delningstjänster och ökad användning av kollektivtrafik. 

Det kommer också att behövas åtgärder för ett transporteffektivt 
samhälle för att bidra till en större social hållbarhet för transport-
sektorns klimatomställning. Styrmedel kommer sannolikt också be-
höva differentieras och ett exempel är en kilometerskatt som kan 
ersätta dagens energiskatt på drivmedel och som kan differentieras 
utifrån geografi, t.ex. mellan glesbygd och tätare bebyggda områden, 
och fordonets miljö- och klimatprestanda.1 När kostnaderna för bil-
trafiken ökar till följd av styrmedelsskärpningar för att nå klimat-
målen kan satsningar på t.ex. kollektivtrafik och cykel ge legitimitet 
åt klimatåtgärder både i städer och på landsbygden. 

Ett transporteffektivt samhälle är betydelsefullt för att minska 
samhällets sårbarhet och öka dess resiliens i händelse av drivmedels-
brist, oväntade prisstegringar på drivmedel och liknande händelser, 
vilket inte minst aktualiserats under senare tid. 

I detta avsnitt beskrivs varför en utveckling mot ett transport-
effektivt samhälle krävs för att transportsektorns klimatomställning 
ska vara miljömässigt och socialt hållbar samt robust mot förändrade 
omvärldsförutsättningar. Avsnitt 8.2 handlar om hur transportplaner-
ingen kan förändras så att den i ökad utsträckning bidrar till ett trans-
porteffektivt samhälle och de transportpolitiska målen. Avsnitt 8.3 
innehåller förslag som innebär att villkorskrav ska ställas på tillstånds-
pliktiga verksamheter och i avsnitt 8.4 redogör utredningen för hur 
dagens stadsmiljöavtal kan utvecklas vad gäller omfattning och form. 
I avsnitt 8.5 föreslår utredningen att kommuner ska redogöra för hur 
handlingsalternativ påverkar transportefterfrågan och val av transport-
sätt samt förutsättningarna för effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur vid miljöbedömningar av planer som medför 
betydande trafikflöden. Avslutningsvis handlar avsnitt 8.6 om hur 
länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen kan stärkas för att bidra 
till ett transporteffektivt samhälle och de transportpolitiska målen. 

 
1 Hennlock, Magnus m.fl. (2020), s. 3. 
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En utveckling mot ett transporteffektivt samhälle är av stor betydelse 
för transportsektorns klimatomställning 

I sin sammanfattning av samordningsuppdraget om omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet som Energimyndigheten bedrev till-
sammans med Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Transport-
styrelsen och Boverket poängterar myndigheterna att omställningen 
kräver åtgärder inom områdena energieffektiva och fossilfria fordon, 
förnybara drivmedel och transporteffektivitet.2 I rapporten skriver 
myndigheterna att omställningen går åt rätt håll men att takten är för 
långsam. Myndigheterna menar att för få åtgärder genomförs, i syn-
nerhet inom området transporteffektivt samhälle. Även Klimatpoli-
tiska rådet anser att åtgärder inom transporteffektivitet är centralt 
för att klara transportsektorns klimatmål. I sin årsrapport skriver 
rådet:3 

Det är inte bara så att styrmedlen för effektivare transporter generellt sett 
är svaga. Förutom att planeringen av infrastrukturen ofta stimulerar bil-
ism är bilägande och bilkörning på flera sätt subventionerat av staten, 
vilket motverkar klimatmålen. 

I regeringens klimathandlingsplan poängteras vikten av ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetets utveckling nämns som en av de 
faktorer som har störst betydelse för hur utsläppen av växthusgaser 
från transportsektorn utvecklas.4 Regeringen anser att för att etapp-
målet för inrikes transporter och det övergripande klimatmålet ska 
kunna nås behöver Sverige bli ett mer transporteffektivt samhälle, där 
trafikarbetet kan minska utan att göra avkall på tillgängligheten. 

Trafikverket har presenterat scenarier för att nå klimatmålet för 
inrikes transporter 2030.5 I åtta kvantitativa scenarier beskrivs olika 
inriktningar med fokus på varierad användning av förnybara driv-
medel i kombination med olika nivåer på vägtrafikarbetet. Ett scenario 
visar att klimatmålet kan nås genom hög elektrifieringstakt, effek-
tivare fordon med förbränningsmotorer samt ökad användning av 
förnybara drivmedel med 30 terawattimmar (TWh). Trafikverkets slut-
sats är att om användningen av förnybara drivmedel ska bli väsentligt 
lägre än 30 TWh behöver vägtrafikens trafikarbete sannolikt begrän-
sas. Med en användning av förnybara drivmedel på 10–15 TWh och 

 
2 Energimyndigheten (2020b), s. 3. 
3 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 71. 
4 Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, s. 116. 
5 Trafikverket (2020e), s. 10. 
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hög elektrifieringsgrad är bedömningen att det behövs en trafik-
minskning för personbil på 20–30 procent jämfört med referenssce-
nariot.6 Trafikverket redovisar vidare scenarier för att minska bil-
trafiken genom enbart höjda drivmedelsskatter, men också genom 
kombinationer av åtgärder som förbättrade alternativ till bilresor, 
sänkta hastighetsgränser och högre parkeringsavgifter. 

Utfasningsutredningen (M 2019:04) ansåg att det behövs en global 
systemsyn för utfasningen av fossila bränslen i den svenska transport-
sektorn.7 Om omställningen bara skulle ha en nationell systemsyn 
kan det finnas gott om förnybara drivmedel för de svenska vägtrans-
porterna. Med ett globalt perspektiv behöver alla länder ställa om och 
då behöver de förnybara drivmedlen användas globalt inom sektorer 
som är svåra att elektrifiera, t.ex. flyget och sjöfarten. Enligt Utfas-
ningsutredningen pekar globala 1,5- och 2-gradersscenarier för EU 
på att transportsektorns omställning kräver omfattande elektrifier-
ing tillsammans med åtgärder för ökad transporteffektivitet.8 Den 
övergripande strategin för Sverige enligt Utfasningsutredningen bör 
därför vara att: 

• Elektrifiera så långt det går 

• Minska trafiken 

• Använd förnybara drivmedel där elektrifiering är svårt 

Även OECD pekar på betydelsen av att arbeta med åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle. I en rapport från 2021 betonas vikten av 
att arbeta med att stärka tillgängligheten uttryckt som en kombina-
tion av närhet och mobilitet som kontrast till det rådande paradig-
met med för snävt fokus på bara mobilitet.9 Enligt OECD leder ett 
fortsatt stort bilberoende till att trafikarbetet kommer att fortsätta 
att öka, vilket försvårar och försenar klimatomställningen. Ett för 
snävt mobilitetsfokus medverkar också, enligt OECD, till utglesning 
av samhällen och städer samt en minskad attraktivitet för gång, cykel 
och kollektivtrafik. 

Behovet av ökade insatser för ett mer transporteffektivt samhälle 
är extra tydligt i städer och detta gäller inte minst parkeringsåtgärder 

 
6 Trafikverket (2020e), s. 49. 
7 SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040, s. 31. 
8 SOU 2021:48, s. 31. 
9 OECD (2021), s. 9. 
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som har potential att ha stor effekt. Exempelvis beräknas i en rapport 
driften av kommunal markparkering i Sverige subventioneras med 
över 3 miljarder kronor per år samtidigt som det är väl belagt att pris-
sättning och tillgång på parkering påverkar såväl bilanvändning som 
bilinnehav.10 

I en underlagsrapport11 till utredningen belyses betydelsen för 
Sveriges klimatmål 2030 och 2045 av åtgärder som syftar till att skapa 
ett mer transporteffektivt samhälle där det totala trafikarbetet och 
antalet bilar hålls nere. Resultatet är att ett mer transporteffektivt sam-
hälle kan innebära ett viktigt bidrag till möjligheterna att nå Sveriges 
klimatmål men att erhållna utsläppsminskningar varierar beroende på 
förutsättningarna. Om utfasningen av fossila drivmedel genom t.ex. 
elektrifiering går långsamt kommer en trafikarbetsminskning främst 
att medverka till att minska användningen av fossila drivmedel inom 
transportsektorn. Om däremot en snabb elektrifiering ger en snabb 
utfasning av transportsektorns fossilanvändning kan ett minskat trafik-
arbete medverka till att förnybara drivmedel kan frigöras från trans-
portsektorn och i stället ersätta fossila bränslen i andra sektorer. 

Biodrivmedel 

Både flytande och gasformiga förnybara drivmedel från svenskt skogs- 
och jordbruk skulle kunna täcka en del av det uppskattade behovet 
av biodrivmedel för vägtrafiken till 2030, men inte allt eftersom till-
gången till biobränsle är begränsad och det även behöver användas 
inom andra sektorer, vilket bl.a. lyfts fram av Utfasningsutredningen. 
En möjlighet är att användningen av biodrivmedel hålls nere genom 
insatser inom både energieffektiva fordon och transporteffektivt sam-
hälle enligt Trafikverkets scenarioanalys12. 

Om inte insatser görs för ett transporteffektivt samhälle ökar 
behovet av förnybara drivmedel jämfört med dagens användning.13 
Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för transportinfrastruk-
turen baseras på en betydande ökning av biodrivmedelsanvändningen 
med 70 volymprocent till 2030.14 

 
10 Fastighetsägarna m.fl. (2020), s. 4. 
11 Johnsson, Filip m.fl. (2022c), s. 3, 27 och 28. 
12 Trafikverket (2020e), s. 45. 
13 Trafikverket (2020e), s. 47–48. 
14 Trafikverket (2020c), s. 9. 
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Trafikverket utgår i inriktningsunderlaget från riksdagens mål om 
att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010, men förslaget utgår från 
ett scenario som till huvudsak baseras på biodrivmedel och energi-
effektiva fordon inklusive elektrifiering. Åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle saknas. I stället räknar Trafikverket med att väg-
trafiken fortsätter att öka trots en dämpande effekt av höjda driv-
medelsskatter. Om inte användandet av förnybara drivmedel kan öka 
enligt förslaget är Trafikverkets analys att bränsleskatterna behöver 
höjas motsvarande ett drivmedelspris om drygt 50 kronor litern för 
att klara klimatmålet. 

I en rapport från initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05) har 
behov och önskemål från olika transportnäringar, energisektorer och 
industrinäringar jämkats samman. Syftet har varit att visa det samman-
lagda behovet i Sverige av bioenergi och bioråvara vid en klimatomställ-
ning när hänsyn har tagits till effektiviseringar och ny teknik. Enligt 
biostrategin skulle behovet av bioråvara öka med drygt 20 procent 
från dagens nivåer till cirka 193 TWh.15 Till stor del beror ökningen 
på det behov av mer förnybara drivmedel som Trafikverket utgår från 
i inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen. Biostrategin har 
därmed inte räknat med att åtgärder inom transporteffektivt sam-
hälle kan minska behovet av förnybara drivmedel. Fossilfritt Sverige 
bedömer att importen av förnybara drivmedel 2030 kommer ligga 
kvar på samma nivåer som i dag med cirka 26 TWh bioråvara per år 
och att HVO16-diesel förväntas fortsätta att vara basen.17 Fossilfritt 
Sverige ser här en risk för att drivmedlens hållbarhetsprestanda för-
sämras med fortsatt högt importberoende samtidigt som efterfrågan 
ökar globalt. 

Riskbedömningen från Fossilfritt Sverige gällande en ökande efter-
frågan på biodrivmedel återkommer i en review-artikel om biodriv-
medels hållbarhet. Enligt artikeln finns det belägg för att vissa typer 
av biodrivmedel har lägre växthusgaspåverkan jämfört med fossila 
drivmedel om användningen inte leder till förändrad markanvändning. 
Markanvändningseffekter kan dock vara svåra att beräkna, vilket 
särskilt poängteras för indirekt förändrad markanvändning. Med in-
direkt förändrad markanvändning menas i detta fall att ökad produk-

 
15 Fossilfritt Sverige (2021a), s. 8. 
16 Hydrotreated vegetable oil. 
17 Fossilfritt Sverige (2021a), s. 49. 
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tion av råvara för biodrivmedel på ett ställe leder till att annan produk-
tion trängs undan och orsakar utsläpp från t.ex. skogs- eller jordbruks-
mark på ett annat ställe. I artikeln nämns också att biodrivmedels-
användning med lägre växthusgaspåverkan kan ske på bekostnad av 
försurning, övergödning, vattenanvändning och biologisk mångfald.18 

Som en ytterligare komplicerande faktor för bioenergins poten-
tial förs nu diskussion om skogens roll i klimatomställningen, där 
substitution av fossil energi ska vägas mot exempelvis kolinlagring 
och biologisk mångfald. Ett tydligt exempel på intressekonflikten är 
EU:s s.k. LULUCF-förordning19, vilken bl.a. definierar krav på kol-
inlagning i landskapet för medlemsstaterna. Enligt EU-kommissio-
nens förslag till översyn av förordningen20 skulle Sveriges kolinlag-
ring behöva öka med 7–10 miljoner ton jämfört med vad som varit 
fallet de senaste åren. Förslaget innebär att andelen skog som blir 
tillgänglig för träråvaror och biodrivmedel kan komma att minska. 

Konsekvenserna av Sveriges höga ambition på biodrivmedelsområ-
det börjar nu bli tydliga. Under inledningen av 2022 har drivmedels-
priserna i Sverige ökat markant till följd av bl.a. höjda världsmarknads-
priser på råolja, men också på grund av ökade krav på inblandning av 
biodrivmedel genom styrmedlet reduktionsplikten. De höjda driv-
medelspriserna har lett till protester bland allmänhet och hos företag 
och flera politiska partier har som resultat lagt fram förslag för att sänka 
ambitionsnivån inom reduktionsplikten.21 Utredningen anser att detta 
understryker vikten av att omställningen av transportsystemet behö-
ver stå på tre ben och att ett allt för stort fokus på biodrivmedel utan 
kompenserande åtgärder för ökad transporteffektivitet möter stora 
svårigheter vad gäller genomförbarhet, social hållbarhet och acceptans. 
En strategi för transportsystemets klimatomställning som primärt 
bygger på, eller av omvärldsutvecklingen får en tonvikt på, höjda driv-

 
18 Jeswani, H.K. m.fl. (2020), s. 1. 
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegri-
pande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvänd-
ning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring i 
förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU. 
20 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 
2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av 
medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 
i sektorn för markanvändning, skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller för-
bättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg och översyn, KOM(2021) 554 
final, 14 juli 2021. 
21 www.dn.se/sverige/branslechocken-darfor-pyr-missnojet-med-klimatpolitiken. 
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medelspriser är politiskt svårgenomförbar vilket understryker bety-
delsen av att verka för ett transporteffektivt samhälle. 

Elektrifieringsmöjligheter och utmaningar 

Försäljning av laddbara fordon, både helelektriska fordon och ladd-
hybridfordon, ökar och ökningen är störst inom personbilssegmentet. 
År 2021 har laddbara personbilars andel av nyregistrerade fordon upp-
gått till 45 procent, vilket är en tydlig ökning jämfört med 2020, när 
andelen var 32 procent.22 I sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft 
har bilindustrin tagit fram olika scenarier för hur snabbt elektrifieringen 
kan gå.23 Bedömningen som gjordes i färdplanen 2020 var att andelen 
laddbara personbilar av nybilsförsäljningen, antogs ligga någonstans 
mellan 50 och 90 procent 2030. En färdplan har också tagits fram för 
tunga lastbilar. I den antas nyregistreringen av tunga fordon i Sverige 
2030 vara mellan 30 och 50 procent.24 

Andelen körda kilometrar på elektrisk drift med personbilar kom-
mer dock vara lägre jämfört med registreringen av nya fordon bero-
ende på att den genomsnittliga livslängden på bilparken är 17 år. Det 
tar därför tid innan nybilsförsäljningen får genomslag på person-
bilsparkens sammansättning. Dessutom sker framdrivningen av ladd-
hybrider både med eldrift och med hjälp av förbränningsmotorn. 
Dagens officiella statistik över vägtrafikens utsläpp utgår från att ett 
laddhybridfordons körsträcka med eldrift uppgår till drygt 50 pro-
cent av den totala körsträckan.25 Det innebär att halva körsträckan 
hos laddhybridfordon fortfarande kommer vara baserad på en för-
bränningsmotor med delvis fossilbaserat drivmedel. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett projekt26 undersökt effekterna 
på utsläpp och energianvändning vid en hög elektrifieringsgrad av 
fordonsflottan. Beräkningarna har utgått från Trafikverkets huvud-
scenario för att klara klimatmålet med fokus på biodrivmedel och 
elektrifiering. Därefter har en väsentligt högre elektrifieringstakt an-
tagits i nyregistreringen med runt 90 procent av personbilarna 2030 
och där 85 procents andel antas klaras redan 2025. Dessutom har ladd-

 
22 www.bilsweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-
2021/definitiva-nyregistreringar-under2021. 
23 Fossilfritt Sverige (2020a), s. 20. 
24 Fossilfritt Sverige (2020b), s. 5. 
25 Hult, Cecilia (2021), s. 11. 
26 Hult, Cecilia (2021). Svenska MiljöEmissionsData (SMED). 
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hybrider antagits köra 75 procent av körsträckan på el 2030. För 2030 
innebär det att över 40 procent av personbilars körsträcka antas vara 
eldriven och knappt 20 procent för lastbilarna. Resultatet är att beho-
vet av biodrivmedel sjunker från 29 TWh till 25 TWh, men behovet 
är egentligen lägre eftersom minskningen av växthusgasutsläpp en-
ligt det optimistiska elektrifieringsscenariot är 75 procent i stället för 
riksdagens mål om minst 70 procent. Ett annat resultat är att kväve-
oxidutsläppen från trafiken 2030 fortfarande kommer att vara för höga 
i förhållande till den nivå som anges i det nationella luftvårdsprogram-
met.27 28 Det beror bl.a. på att förbränning av biodrivmedel som HVO 
i praktiken ger motsvarande utsläpp av kväveoxider som fossila driv-
medel. 

I den officiella statistiken över transportsektorns växthusgasutsläpp 
redovisas utsläpp från fordonets framdrift medan utsläpp från t.ex. 
tillverkning och framställning av fordon, drivmedel och batterier in-
kluderas i andra sektorer. Även om elektrifieringen är lovande och har 
stor klimatpotential medför en ökad elbilsanvändning hållbarhets-
utmaningar beträffande både klimatpåverkan och resursanvändning. 

Faktorer som har inverkan på växthusgasutsläppen i ett livscykel-
perspektiv för ett elfordon är storleken på bil och batteri, utsläpp vid 
batteritillverkning samt vilken el som används under drift. I Sverige 
är dock elmixen i stort sett fossilfri. Beräkningar visar att produk-
tionen av elbilar ger cirka 50–100 procent högre klimatpåverkan än 
produktion av bilar med förbränningsmotorer, främst på grund av 
batterierna.29 För stora elbilar är klimatpåverkan från tillverkningen 
exklusive batteri i samma storleksordning som för tillverkningen av 
själva batteriet (figur 8.1). 
  

 
27 Hult, Cecilia (2021), s. 3. 
28 Nationellt luftvårdsprogram, M2019/00243/KI, 28 mars 2019, s. 3–4 och 11. 
29 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020), s. 23. 
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Figur 8.1 Klimatpåverkan från tillverkning av helelektrisk elbil 
och jämförbar bil med förbränningsmotor 

 
Klimatpåverkan från batteritillverkning med förnybar el anges med mörkblått fält. Vid produktion 
med fossildominerad el är klimatpåverkan från batteritillverkning summan av mörkblått fält 
och streckat fält. 

 
 
I figur 8.1 visas också skillnaden mellan att använda fossil el vid 
batteriproduktion motsvarande den produktion som sker i Kina jäm-
fört med att använda förnybar el. Elproduktionens betydelse för 
klimatpåverkan för ett genomsnittligt litiumjonbatteri till en person-
bil beror på att hälften av klimatpåverkan uppstår vid brytning och 
förädling medan resterande påverkan sker vid själva tillverkningen. 
Med detta livscykelperspektiv kan en svensk elbilsägare minska sin 
klimatpåverkan mellan 45 och 80 procent beroende på bilstorlek och 
batteri utgående från personbilar som körs 15 000 mil innan skrot-
ning.30 Klimatpåverkan från produktionen av laddbara fordon är dock 
inte ett skäl till att undvika en övergång till en elektrifierad fordons-
park. Det beror på att klimatpåverkan generellt är betydligt större 
för driftsfasen av en förbränningsmotordriven personbil tillsammans 
med utsläppen vid produktion och skrotning, jämfört med produk-
tion, drift och skrotning av en elbil. Ett beräkningsexempel visar att 

 
30 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 16. 
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växthusgasutsläppen från tillverkningen av en elbil är kompenserade 
inom drygt två år för en normalbilist som kör cirka 1 200 mil per år 
och där en bensindriven personbil ersätts av en elbil.31 

I hållbarhetsutmaningen för övergång till eldrift ingår att hantera 
ett ökat behov av metaller som kobolt, mangan, nickel och litium. 
Dagens utvinning av vissa metaller är extra problematisk beträffande 
arbetsmiljö och sociala förhållanden, t.ex. för kobolt där en betydande 
del av nuvarande utvinning sker i Demokratiska republiken Kongo.32 
Det är i dag svårt att avgöra hur stor den förväntade exploaterings-
graden av metaller och resurser till el behöver vara för att täcka kom-
mande behov. Vilka metaller som behövs och i vilken utsträckning 
beror inte minst på teknikutvecklingen. Internationella Energirådet, 
International Energy Agency (IEA) har gjort en bedömning av beho-
vet av fyra viktiga metaller för elfordonsbatterier till 2030 om antalet 
elfordon utvecklas enligt hittills fattade beslut och antagna målsätt-
ningar. Rådets beräkningar visar att behovet av kobolt och litium en-
bart till fordonsbatterier är större än dagens globala användning till 
samtliga andra användningsområden.33 En viktig fråga kommer därför 
att vara att säkerställa en hög grad av återvinning av metaller, men 
eftersom fullständig återvinning aldrig är möjlig kommer krav på åter-
vinning att behöva kompletteras med ett effektivt resursutnyttjande. 

I skedet där tidigare sparsamt använda metaller behövs i stora 
mängder i bl.a. elfordon är det också nödvändigt med utvinning av 
primära resurser. För en elektrifierad transportsektor är det även ur 
resurssynpunkt motiverat med en ökad satsning på ett transporteffek-
tivt samhälle där efterfrågan på fordon dämpas exempelvis genom 
fler delningstjänster och ökad användning av kollektivtrafik.34 

Potential för transporteffektivt samhälle 

Potentialen av åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser inom 
transporteffektivt samhälle är omdiskuterad. I inriktningsunderlaget 
till den nationella planen från 2020 anger Trafikverket att potentia-
len är begränsad och att förbättrade alternativ till biltrafik som sats-
ningar på järnväg, kollektivtrafik, cykel och gång ofta är motiverade 

 
31 Dahllöf, Lisbeth m.fl. (2022), s. 52. 
32 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 21. 
33 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 19. 
34 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020b), s. 19. 
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utifrån åtgärdernas direkta nyttor som ökad tillgänglighet, men att 
klimatnyttan är blygsam.35 Som exempel nämns en kraftig expansion 
av landets kollektivtrafik både i form av ökade investeringar och drifts-
kostnader, men som ändå bara skulle minska vägtrafikens utsläpp 
med mindre än 1 procent. 

I Trafikverkets klimatscenarier presenteras olika vägar att nå kli-
matmålet med olika stor användning av biodrivmedel. Framtagna sce-
narier bygger dock inte på någon detaljerad analys av de åtgärder för 
transporteffektivitet som ingår utan är en metod för att åskådliggöra 
behov av styrmedel. I ett scenario antas åtgärder för transporteffek-
tivitet som förbättrade alternativ och effektivare användning kombi-
neras med höjda bränsleskatter och införande av kilometerskatt för 
person- och lastbilar med målet att begränsa biodrivmedelsanvänd-
ningen till 20 TWh.36 Scenariot bygger på att åtgärder för ökad trans-
porteffektivitet kan minska persontrafikarbetet med 10 procent och 
med 5 procent för trafikarbetet med lastbil. Resultatet visar att det 
inte behövs lika höga bränsleskatter för att nå klimatmålet i ett så-
dant scenario jämfört med det scenario som enbart förlitar sig till 
ekonomiska styrmedel. 

I ett annat scenario antas att långtgående åtgärder genomförs för 
ett mer transporteffektivt samhälle i kombination med höjda bränsle-
skatter och kilometerskatter för person- och lastbilstrafiken.37 Ut-
gångspunkten är att begränsa biodrivmedelsanvändningen till under 
13 TWh för vägtrafiken. Till följd av åtgärderna för ökad transport-
effektivitet antas i scenariot ett minskat trafikarbete med lätta for-
don med 18 procent och med 12 procent för lastbilstrafik. Trafik-
verket påpekar också att en kraftig minskning av vägtrafiken inte kan 
åstadkommas enbart med åtgärder i städer beroende på att deras andel 
av trafikarbetet är mindre än hälften av det totala biltrafikarbetet.38 

I en studie av IVL görs en analys av åtgärder för en hållbar trans-
portsektor.39 Inom området transporteffektivt samhälle har poten-
tialen för att minska resor med bil och transporter med lastbil till 
2030 uppskattats för nio områden. Effekterna av respektive åtgärd 
är uppskattad med antagandet att respektive åtgärd genomförs utan 
att de andra gör det. Hur de samverkar med varandra är alltså inte 

 
35 Trafikverket (2020c), s. 58. 
36 Trafikverket (2020b), s. 35. 
37 Trafikverket (2020b), s. 37. 
38 Trafikverket (2020e), s. 11. 
39 Persson, Martin m.fl. (2019), s. 19–20. 
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utrett och den sammanlagda effekten av att införa flera av åtgärderna 
samtidigt skulle kunna bli både högre och lägre än summan av de 
enskilda effekterna. Sedan studien gjorts har också vissa förutsättningar 
förändrats. T.ex. har pandemin gjort att potentialen för resfria möten 
och distansarbete ökat, vilket beskrivs längre fram i detta avsnitt. 

• Resfria möten, distansarbete och distansutbildning beräknas kunna 
minska biltrafikarbetet med 5 procent. 

• Transporteffektiv stadsplanering uppges kunna minska det totala 
biltrafikarbetet med 2 procent och flytta 3 procent av bilresorna 
till kollektivtrafik, gång och cykel. 

• Bilpooler, biluthyrning och bildelning kan ge 3 procents minsk-
ning av det totala resandet och flytta 2 procent av biltrafikarbetet 
till andra färdmedel. 

• Parkeringsutbud och parkeringsavgifter har en stor påverkan på 
färdmedelsval och potentialen uppges vara upp till 8 procent av 
biltrafikarbetet som kan flyttas till andra färdmedel. 

• Beteendepåverkande åtgärder anges kunna flytta 3 procent av bil-
trafikarbetet till andra färdmedel. 

• Sänkning av skyltad hastighet anges ha en potential att minska bil-
trafikarbetet med 2 procent genom flytt till cykel, kollektivtrafik 
och långväga tågresor. 

• Ökade satsningar på kollektivtrafik bedöms kunna minska bil-
trafikarbetet med 6 procent. 

• Satsningar på gång, cykel och lätta fordon bedöms ha effekt, men 
ingen siffra anges. 

• Åtgärder för överföring av gods från lastbil till järnväg, sjöfart 
och effektiva citylogistiklösningar bedöms kunna minska trafik-
arbetet med lastbil med upp till 7 procent. 

Exempel på studier och resultat av åtgärder för ökad transporteffektivitet 

Resultat från forskningsstudier pekar på vikten av ett brett perspek-
tiv för att bedöma effekter och potential av åtgärder inom trans-
porteffektivt samhälle. Speciellt nämns potentialen till biltrafikmins-
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kade effekter av kombinerade åtgärder, dvs. när efterfrågedämpande 
styrmedel för bil och lastbil som skattehöjningar och förbud kom-
bineras med utbudshöjande åtgärder för alternativen som distans-
arbete, cykel, kollektivtrafik och tåg. 

En analys40 av trafikåtgärder och resmönster har gjorts av Buehler 
m.fl. i München, Hamburg, Berlin, Wien och Zürich, dvs. de största 
städerna i Tyskland, Österrike och Schweiz. Resultatet är att samtliga 
städer har minskat biltrafikens andel av resandet signifikant. Nyck-
eln till framgång har enligt Buehler m.fl. varit koordinerade åtgärder 
inom trafik- och stadsplanering som förstärker varandra. Åtgärderna 
har varit inriktade på att göra bilanvändandet långsammare, dyrare 
och mindre attraktivt samtidigt som säkerhet, bekvämlighet och möj-
lighet till att gå, cykla och åka kollektivt har förbättrats. Förändring-
arna har skett i städer där invånarna har en hög medelinkomst och 
höga förväntningar på kvalitet på erbjudna transporttjänster. 

Marsden m.fl. tar i en artikel41 upp möjligheterna till större föränd-
ringar i resbeteende som följd av disruptiva händelser. En av teserna 
är att möjligheterna till förändring är större än vad som framgår av 
dagens relativt statiska modeller och deterministiska prognoser. 

Vad som är disruptiva händelser kan variera. Ett exempel på dis-
ruptiv teknik kan gälla introduktionen av elassisterade cyklar. I en 
studie har resbeteendet av 98 slumpmässigt utvalda svenska elcykel-
användare studerats. Målsättningen var att se vilka substitutionseffek-
ter som fanns, dvs. om elcyklingen ersatte andra resor. Resultatet visar 
att elcykelanvändarna i genomsnitt ökade sitt cyklande med en resa 
och 6,5 kilometer per dag.42 Det mest intressanta var dock att ökningen 
skedde på bekostnad av bilen, där användarna minskade sitt bilresande 
med i genomsnitt en resa och 14 kilometer per person och dag. Den 
minskade körsträckan med bil motsvarar 37 procent av användarnas 
dagliga bilanvändning. 

Skärpt parkeringspolitik behöver samspela med en väl fungerande 
kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster som bilpooler. Tillgång 
och prissättning på parkering påverkar såväl resval som bilinnehav.43 
Begränsning av tillgängligheten till parkeringsplatser minskade bil-
innehavet med upp till 15 procent i Norge.44 Även i Göteborg har en 

 
40 Buehler, R. m.fl. (2016), s. 4–28. 
41 Marsden, G. m.fl. (2020), s. 89–101. 
42 Söderbergh, Alfred m.fl. (2021), s. 1. 
43 Christiansen, Petter m.fl. (2015), s. 4. 
44 Christiansen, Petter m.fl. (2015), s. 62. 
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studie från 2020 påvisat ett samband mellan parkeringstal och bil-
innehav.45 Bilinnehavet påverkar i sin tur flera faktorer som antal resor 
med bil, ytbehov för parkering och byggkostnader för nya bostäder. 

När sänkta eller flexibla parkeringstal är en relativt väletablerad 
arbetsmetodik hos svenska kommuner för att påverka resvanor och 
bilinnehav är det därför väsentligt att studera vad som krävs för att 
kunna arbeta framgångsrikt med frågan. I en forskningsstudie46 har 
effekten av sänkta parkeringstal studerats för 16 bostads- och ny-
byggnadsprojekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz. Slut-
satsen är att invånarna i de studerade projekten har en högre andel 
hållbart resande jämfört med närliggande områden. Projekten har alla 
haft ett lägre parkeringstal än omgivande områden och har känne-
tecknats av bra förutsättningar för hållbar mobilitet som god kollek-
tivtrafik, centrala lokaliseringar samt god tillgång till service. För att 
minska bilberoendet kombinerar många av projekten låga parkerings-
tal med mobilitetstjänster som bilpooler. 

Resultaten pekar på att en kombination av åtgärder som sänkt 
parkeringstal, god kollektivtrafik och tillgång till bilpooler ger möj-
ligheter för kommuner att minska bilinnehavet i främst medelstora 
till större svenska städer och därmed arbeta i riktning mot ett trans-
porteffektivt samhälle. 

I den belgiska staden Gent med 260 000 invånare har det genom-
förts ett flertal åtgärder som visar potentialen med kombinerade åt-
gärder i stadsmiljö i större skala. Huvudsakliga åtgärder som genom-
förts är 

• införande av sex zoner i centrala staden för att förhindra genom-
fartstrafik med personbil och lastbil, 

• utökat område med 30 km/h som bashastighet innanför stadens 
ringväg, 

• skärpt parkeringsreglering med högre avgifter centralt, fler infarts-
parkeringar och styrning bort från gatuparkering, 

• högre prioritet och förstärkt kollektivtrafik med sänkta restider 
på viktiga busslinjer, 

• förstärkt och utökat nätverk av cykelbanor samt fokus på kvalitativ 
cykelparkering, 

 
45 Fastighetsägarna m.fl. (2020), s. 28. 
46 Sprei, Frances m.fl. (2020), s. 12. 
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• utökning av bilfritt område i centrala Gent och allmän gaturums-
prioritering av stadsliv och gående. 

Resultatet är en betydande minskning av biltrafiken, både som mark-
nadsandel mätt i resor men också i absoluta tal för vissa områden. 
Biltrafikens marknadsandel har mellan 2015 och 2018 minskat från 
45 till 38 procent samtidigt som biltrafik med start eller målpunkt i 
staden har minskat med 17 procent under högtrafik.47 Samtidigt har 
resande med cykel och kollektivtrafik ökat. 

Vikten av att sätta ihop policypaket tas också upp i en artikel där 
resultat från införandet av tre större projekt eller paket analyseras. 
De projekt som studerats är trängselskatten i London och Stockholm 
samt införandet av en miljödifferentierad kilometerskatt för tunga 
lastbilar i Schweiz. Det som lyfts fram som avgörande faktorer för 
framgång med projekten är kombination av morot och piska samt en 
tydlighet om hur intäkterna från de olika avgifterna och skatterna 
skulle användas.48 

Även på landsbygden finns potential till minskad bilanvändning, 
även om den kan vara svårare att realisera. I ett projekt har potentia-
len för en mer hållbar arbets- och skolpendling undersökts i Västra 
Götaland med resultatet att 37 procent av den arbetande befolkningen 
kan nå sitt arbete inom 30 minuter genom cykling.49 Potentialen är 
beräknad utgående från alla invånare i Västra Götaland, såväl boende 
och verksamma på landsbygd som i städer och tätorter. Resultatet 
stämmer väl överens med uppgifter som redovisas av Trafikanalys 
och som visar att reslängder inte behöver vara mycket längre i lands-
bygdskommuner jämfört med resor i storstadskommuner.50 

Inom godstrafikområdet finns också exempel som visar att det finns 
potential att ersätta lastbilstransporter med mindre energikrävande 
och klimatbelastande transportsätt som tåg. Göteborgs hamn har med 
hjälp av olika aktörer etablerat ett tågpendelsystem till och från 
hamnen under namnet Railport Scandinavia. Göteborgs hamn knyts 
ihop med ett 20-tal inlandsterminaler i Sverige och Norge, vilka trafi-
keras med regelbundna tågavgångar till och från hamnen. På termi-
nalerna erbjuds tjänster som lagring och tull som inte behöver ske i 

 
47 IVA Mobilitetsbedrijf i.s.m. (2019), s. 39 och 73. 
48 Hedegard Sørensen, Claus m.fl. (2013), s. 8. 
49 www.vgregion.se/kollektivtrafik/hallbart-resande-vast/potentialstudie-for-gang-och-
cykling. 
50 Trafikanalys (2018b), s. 69. 
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Göteborg. Konceptet omfattar containertransporter, men också trailer-
transport och styckegods ingår. Överflyttningen av gods från lastbil 
till tåg har varit speciellt framgångsrik för containertrafiken och mer 
än 60 procent av hanterade containrar i hamnen går via tågsystemet.51 
Detta motsvarar enligt gjord miljöutvärdering en minskning av kol-
dioxidutsläppen med drygt 50 000 ton per år. Flera av terminalerna 
som Falköping, Nässjö och Åmål ligger dessutom på ett avstånd 
mellan cirka 10–20 mil från Göteborg, vilket visar att även kortare 
tågtransporter kan konkurra med lastbilen om de uppfyller vad som 
behövs av t.ex. servicegrad och tillförlitlighet. 

Åtgärder och potential för att främja intermodala järnvägstranspor-
ter har undersökts av Trafikverket.52 I en redovisning av ett regerings-
uppdrag nämns bl.a. teknikutveckling och förmedling av kunskap och 
information till varuägare och logistikoperatörer som viktiga delar. 
Trafikverket bedömer att det finns en stor marknadspotential för 
intermodala järnvägstransporter. På kort sikt skulle en ökning med 
8 miljarder tonkilometer vara möjligt, vilket motsvarar en ökning med 
38 procent, samtidigt som lastbilstrafikens transportarbete minskar 
med 6 miljarder tonkilometer. Längre fram i tiden, med längre, tyngre 
och bredare lastbärare för järnvägen kan marknaden växa ytterligare. 
Marknadspotentialen bedöms då öka med ytterligare 6 miljarder ton-
kilometer, varav 60 procent flyttas över från vägtransporter och 40 pro-
cent från sjötransporter. Den sammanlagda överflyttningspotentialen 
av gods från väg och sjö till järnväg på kort och längre sikt, skulle 
innebära en minskning av godstransportsektorns koldioxidutsläpp 
med 15–20 procent.53 

Godsdistribution i städer är ett annat område där det finns poten-
tial att ersätta godstransporter som genomförs med personbil och 
lastbil med godscyklar. I en rapport från Statens väg- och transport-
forskningsinstitut, VTI, återges bedömningar från olika studier och 
enligt en uppskattning kan upp till 10 procent av antalet godstrans-
porter under 2 kilometer genomföras med elektriska godscyklar.54 
En annan studie uppskattar att godscyklar kan användas för mellan 
25–51 procent av dagens godssändningar.55 

 
51 Göteborgs hamn (2021), s. 3. 
52 Trafikverket (2021c), s. 3–4. 
53 Trafikverket (2021c), s. 6. 
54 Arvidsson, Niklas (2020), s. 24. 
55 Arvidsson, Niklas (2020), s. 18. 
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En potentiell möjlighet att minska trafikarbetet med personbil är 
ökad användning av informationsteknik (IT) och digitala hjälpmedel 
i kombination med ändrade regler, incitament och policies för både 
arbets- och tjänsteresor. På grund av pandemin har många arbets-
givare erbjudit anställda möjlighet att arbeta hemifrån både i Sverige 
och i andra länder. Det har medfört att utrustning och teknik för 
många har blivit bättre anpassade för hemarbete. Även arbetsgivarna 
har fått se över policyer och regler för hem- och distansarbete. Enligt 
en rapport från Transportstyrelsen finns det anledning att tro att 
arbetsgivare efter pandemin har intresse av att fortsätta med att under-
lätta för och tillåta hemarbete i någon form.56 Företag och arbetsgiv-
are kan också se fördelar med och möjligheter att i pandemins spår 
minska antalet tjänsteresor och fysiska möten. Liknande resultat finns 
i en studie där arbetsgivarrepresentanter och anställda från 10 myn-
digheter, universitet och företag har tillfrågats om resvanor och distans-
arbete efter pandemin.57 De tillfrågade tror då på en kraftig ökning 
av distansarbetet med i snitt 2,2 dagars arbete på distans per vecka. 
Inom arbetet för REMM – resfria/digitala möten i myndigheter som 
drivs av Trafikverket fick deltagande myndigheter i slutet av 2021 
nya direktiv i sina regleringsbrev.58 I direktiven står bl.a. att: 

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de 
erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp 
från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad myndigheten 
kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till 
fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt 
som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra för-
utsättningar beaktas. 

Det finns därför skäl att tro att behovet av arbetsresor med såväl bil, 
kollektivtrafik och cykel kan komma att minska framöver. En kom-
bination av förbättrade möjligheter och regler för hemarbete tillsam-
mans med miljöstyrande resepolicyer har också förutsättningar att 
ge större effekter.59 Exempelvis kan arbetsgivare minska möjligheten 
att använda egen bil i tjänsten och i stället erbjuda bilpoolsbil eller 
tjänstebil, dvs. fordon som bara ska användas i tjänsten, vilket kan få 
flera effekter. Dels kan trafikarbetet med bil minska som en följd av 

 
56 Transportstyrelsen (2021), s. 30. 
57 Arnfalk, Peter m.fl. (2021), s. 7. 
58 www.remm.se/2021/12/21/minskade-utslapp-fran-tjansteresor-och-deltagande-i-remm-i-
regleringsbreven-for-2022. 
59 Hult, Cecilia m.fl. (2019), s. 22. 
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att bilpoolsanvändare minskar sitt bilkörande jämfört med tillgång 
till egen bil, dels försvinner ett hinder att byta bil mot andra färdsätt 
till arbetet när den egna bilen inte längre ska vara en del av arbetet. 

Klimatpåverkan från transportinfrastruktur 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle är viktiga för klimat-
omställningen av flera skäl, vilket bl.a. påtalats av Utfasningsutred-
ningen. Ett av dessa skäl är minskad klimatbelastning från byggande 
av ny infrastruktur. Byggande, drift och underhåll av väg står i dag 
för cirka 7 procent av de växthusgasutsläpp vägtrafiken ger upphov 
till. Utsläppen från fordon i trafik står för cirka 78 procent medan till-
verkning, underhåll och skrotning av fordon står för cirka 15 procent.60 

Med en ökande andel elfordon kommer utsläppen från använd-
ande av fordonen att minska samtidigt som utsläppen från främst 
tillverkningen av fordonen ökar. Klimatpåverkan från Sveriges trans-
portinfrastruktur, inkluderat byggande, drift och underhåll, uppgår 
till cirka 3 miljoner ton växthusgaser per år med fördelningen 1,9 mil-
joner ton för vägar, 0,7 miljoner ton för järnvägar och resterande del 
för hamnar och flygplatser.61 Byggande av ny statlig transportinfra-
struktur inklusive reinvesteringar beräknas ge en klimatpåverkan med 
1 miljon ton per år. Största klimatpåverkande poster i byggandet ut-
görs av betong med cirka 45 procent, drivmedel med 25 procent och 
stål med 20 procent.62 Ett ökat genomslag för åtgärder som bidrar till 
en ökad transporteffektivitet kan minska behovet av transporter, vilket 
i sin tur kan minska behovet av byggande av ny transportinfrastruk-
tur både på väg- och järnvägssidan och därmed bidra till minskade 
klimatutsläpp. Den infrastruktur som ska byggas behöver i sin tur 
bidra till omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle. 
  

 
60 Trafikverket (2020d), s. 72. 
61 Trafikverket (2020d), s. 72. 
62 Trafikverket (2020d), s. 73. 
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Rättvisa, acceptans och hållbar omställning 

Ett annan aspekt är att åtgärder för ett transporteffektivt samhälle 
kan bidra till en större social hållbarhet av transportsektorns klimat-
omställning. I en forskningsstudie dras slutsatsen att det kommer 
att vara svårt att nå klimatmålet för transportsektorn utan negativa 
effekter för vissa grupper som t.ex. boende på landsbygd.63 För att 
förhindra att omställningen försvåras och fördröjs när grupper kom-
mer att uppfatta sig som förlorare i en omställning kan det behövas 
differentierade och kompensatoriska styrmedel. Målet är att få sam-
syn och acceptans för styrmedel och åtgärder. Framför allt bör be-
hovet av att inte bara möjliggöra fossilfria transporter i sig utan att 
också tillhandahålla ett utbud av transportmöjligheter som bidrar till 
att människor kan lösa sina vardagsproblem lyftas fram. Det innebär 
att åtgärder för att möjliggöra ett mer transporteffektivt samhälle 
bör vara inriktade mot såväl städer som landsbygd. I städer finns den 
största potentialen till förändrat resande medan åtgärder på lands-
bygden är viktiga även ur ett legitimitets- och acceptansperspektiv. 

En differentierad vägskatt är ett exempel på ett nytt styrmedel 
som har studerats i ett forskningsprojekt.64 I studien ges förslag och 
principer om hur en ny beskattning av vägtrafiken kan se ut baserad 
på en geografiskt differentierad vägskatt som gör det relativt sett 
dyrare att köra i stadstrafik jämfört med på landsbygd. En av svag-
heterna med dagens beskattning som lyfts fram är brist på acceptans 
för höga drivmedelsskatter som finns hos vissa grupper i samhället. 
En ny vägskatt som tar hänsyn till att de samhällsekonomiska kost-
naderna för t.ex. luftföroreningar och trängsel är mindre för bilkör-
ning på landsbygd jämfört med i städer kan på så sätt underlätta om-
ställningen och acceptansen för höjda transportkostnader i allmänhet. 

Trafikverket har, som framgår av inledningen av detta avsnitt, i 
olika scenarier visat hur klimatmålet för transportsektorn kan klaras.65 
Ett scenario bygger på kraftig ökad användning av biodrivmedel i kom-
bination med elektrifiering. I ett annat scenario höjs drivmedsskat-
terna kraftigt för att minska behovet av biodrivmedel och i ett tredje 
scenario kombineras åtgärder för ett transporteffektivt samhälle med 
biodrivmedel och elektrifiering, s.k. energieffektiva fordon. En studie66 

 
63 Winslott Hiseilus, Lena m.fl. (2020), s. 4. 
64 Hennlock, Magnus m.fl. (2020), s. 3. 
65 Trafikverket (2020e), s. 45. 
66 Norman, Thomas m.fl. (2021), s. 3. 
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av hållbarheten av de olika scenarierna pekar på att scenariot med en 
kombination av biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivt 
samhälle är det som är mest socialt och miljömässigt hållbart. I ett 
sådant scenario bör enligt studien styrmedel för att minska biltrafiken 
i större utsträckning riktas mot stadstrafik i kombination med åtgär-
der som effektiviserar och förstärker alternativ till personbilsresor 
och lastbilstransporter. Att kraftigt öka användningen av biodriv-
medel, med ett ökat uttag av bioråvara, kommer däremot att leda till 
att de sannolikt inte kommer att vara miljömässigt hållbara på grund 
av negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Studien pekar dock 
också på att den sociala hållbarheten kan bli lidande när en ökad andel 
biodrivmedel till följd av reduktionsplikten riskerar att leda till högre 
drivmedelspriser. Att minska på trafiken genom höga skatter som 
håller nere behovet av biodrivmedel anses vara ekologiskt men inte 
socialt hållbart. 

Frågan om acceptans för klimatställningen tas upp i en studie67 
från K2. En av slutsatserna är att kollektivtrafikens roll i en omställ-
ning inte bara är att öka antalet kollektivtrafikresenärer genom direkt 
byte av färdmedel utan också att göra beslut om omställningen möj-
liga att fatta. När kostnaderna för biltrafiken ökar kan satsningar på 
kollektivtrafik ge legitimitet åt klimatåtgärder både i städer och på 
landsbygden. 

8.2 Transportplanering för ett transporteffektivt 
samhälle 

Utredningens förslag 

1. Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till, och Trafik-
verket verka för, ett transporteffektivt samhälle 

Det ska införas ett tillägg i 1 § förordningen (2009:236) om en 
nationell plan för transportinfrastruktur som anger att den natio-
nella planen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås 
och, i samma syfte bidra till och passa in i ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. 

 
67 Winslott Hiselius, Lena (2021), s. 21. 
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Ett tillägg ska även införas i 1 § förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur som anger att läns-
planen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra 
till och passa in i ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar i syfte att bidra till 
att de transportpolitiska målen uppnås. 

Enligt förslagen är således strävan mot ett transporteffektivt 
samhälle ett verktyg för att nå de transportpolitiska målen och ett 
transporteffektivt samhälle är inte ett mål i sig självt. 

Det ska läggas till i 1 § förordningen (2010:185) med instruk-
tion för Trafikverket att myndigheten ska verka för ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg minskar. 

2. Ökat genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen 
Det ska införas ett nytt andra stycke i 4 § förordningen om en 
nationell plan för transportinfrastruktur som anger att den natio-
nella planens inriktning ska bestämmas med utgångspunkt i 1 §, 
ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv på transportsyste-
met och fyrstegsprincipen. 

I 4 § 2 förordningen om länsplaner för regional transportinfra-
struktur ska ett tillägg införas om att inriktningen för länsplanerna 
ska bestämmas med motsvarande utgångspunkt som anges i tilläg-
get om inriktningen för den nationella planen. 

7 § förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruk-
tur ska ändras så att förslag från bl.a. Trafikverket samt regionala 
och lokala myndigheter om vilka regionala förbättringar i trans-
portsystemet som bör genomföras ska kunna avse andra typer av 
åtgärder än investeringar i infrastruktur, dvs. även åtgärder som 
påverkar transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger 
effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 

I 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till 
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. läggs till en ny 
punkt 10 om att statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder 
som kan minska behovet av nybyggnation eller ombyggnationer 
av transportinfrastruktur genom att påverka transportefterfrågan, 
val av transportsätt eller genom en effektivare användning av be-
fintlig transportinfrastruktur. En ny 1 § 5 möjliggör medfinansier-
ing till kommuner och regioner för sådana åtgärder. 
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Det ska förtydligas att Trafikverkets uppdrag är bredare än infra-
strukturplanering genom ett tillägg i 1 § förordningen med instruk-
tion för Trafikverket om att myndigheten ska planera, finansiera 
och genomföra åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, val 
av transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur. Dessutom ska ordet infrastrukturplanering ersättas 
av ordet transportplanering i 1 och 2 §§. Det ska anges i 3 § förord-
ningen med instruktion för Trafikverket att myndigheten ska stödja 
andra aktörer i deras arbete med åtgärder som kan påverka trans-
portefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effektivare an-
vändning av befintlig transportinfrastruktur. Regeringen ska ge 
Trafikverket i uppgift att precisera formerna för hur andra aktö-
rers arbete ska stödjas, i samråd med representanter för berörda 
parter på regional och lokal nivå. 

Avslutningsvis ska regeringen ge Trafikanalys i uppdrag att ta 
fram en katalog över goda exempel på verkningsfulla steg 1- och 
steg 2-åtgärder som var och en samt i åtgärdskombinationer kan 
bidra till de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt sam-
hälle. I uppdraget bör ingå att identifiera sådana steg 1- och steg 2-
åtgärder som i dag saknar en naturlig finansiär och föreslå hur 
finansieringssituationen kan lösas, samt att se över arbetsformer 
och förutsättningar för välfungerande samverkan mellan involve-
rade planeringsorganisationer. Uppdraget ska genomföras i samråd 
med berörda myndigheter och organ på nationell, regional och 
lokal nivå samt beakta nationell och internationell forskning. 

3. Tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska bedömas 
Genom tillägg i 4 § förordningen om en nationell plan för trans-
portinfrastruktur och i 4 § förordningen om länsplaner för regio-
nal transportinfrastruktur ska planupprättaren bedöma om tidi-
gare beslutade men ännu inte byggstartade infrastrukturobjekt 
följer den inriktning som bedöms ha störst effekt för att nå de 
transportpolitiska målen. 
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4. Trafikverket ska tillämpa en scenariobaserad arbetsmetodik 
för transportplanering 

2 § 5 förordningen med instruktion för Trafikverket ska ändras 
så att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för 
trafikutvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska tas 
fram i samverkan med andra myndigheter och organ. Scenarier 
för ett transporteffektivt samhälle med minskad biltrafik, last-
bilstrafik och inrikes flygresande ska ligga till grund för val och 
dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen och för 
strategiska miljöbedömningar inom ramen för densamma. Trafik-
verket får i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter 
precisera hur den scenariobaserade arbetsmetodiken bör utformas. 

Ett tillägg i 8 § förordningen med instruktion för Trafikverket 
ska också införas om att Trafikverket ska bistå planeringsansvariga 
myndigheter och organ vid utarbetandet av regionalt anpassade 
scenarier för trafikutvecklingen. 

5. Uppdrag till Trafikverket att se över kalkylvärden m.m. som 
används i transportsektorns samhällsekonomiska analyser 

Regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med be-
rörda myndigheter analysera och dra lärdomar av nationellt och 
internationellt använda metoder och modeller som beskriver nyt-
tor och kostnader av styrmedel och åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle. I uppdraget ingår att granska användningen av 
analysmetoder och kalkylvärden i den s.k. ASEK-rapporten 
(Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transport-
sektorn). Granskningen ska syfta till att tydliggöra begränsningar 
med dagens samhällsekonomiska kalkyler och kalkylvärden och 
ge riktlinjer under vilka förutsättningar de ska utgöra ett besluts-
underlag i transportplaneringen. 

Skäl för utredningens förslag 

Dagens transportplanering utgår från att klimatmålet kan klaras ge-
nom elektrifiering av fordonsflottan och stor användning av biodriv-
medel men utan ett tydligt fokus på åtgärder för ökad transporteffek-
tivitet. Utredningen menar att transportplaneringen måste förändras 
med ett större fokus på åtgärder och styrmedel för ett transporteffek-
tivt samhälle som viktiga komplement till infrastrukturinvesteringar. 
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Utredningen redogör i detta avsnitt för hur den nationella planen 
och länsplanerna ska bidra till, och Trafikverket verka för, ett trans-
porteffektivt samhälle och hur fyrstegsprincipen kan få ökat genom-
slag i transportplaneringen. Dessutom föreslår utredningen att tidi-
gare beslutade men ännu inte byggstartade infrastrukturobjekt under 
vissa förutsättningar ska omprövas och att Trafikverket ska tillämpa 
en scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering. Slutligen 
beskrivs effekter av förslagen på åtgärdsfördelning inom transport-
planeringen och begränsningar med dagens samhällsekonomiska 
kalkyler och kalkylvärden. 

8.2.1 Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till, 
och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt 
samhälle 

Utredningen konstaterar att nuvarande styrning mot ett transport-
effektivt samhälle är svag, vilket också uppmärksammats av Klimat-
politiska rådet och flera myndigheter (se kapitel 7). En starkare styrning 
mot ett transporteffektivt samhälle behövs för att de transportpolitiska 
målen ska kunna nås (se avsnitt 8.1). Detta förutsätter att det är tydligt 
vad ett transporteffektivt samhälle ska innebära på en konkret och 
mätbar nivå för berörda myndigheter och aktörer inom transportpla-
neringen. Utredningen föreslår därför att begreppet transporteffektivt 
samhälle införs i förordningen om en nationell plan för transport-
infrastruktur, förordningen om länsplaner för regional transportinfra-
struktur och förordningen med instruktion för Trafikverket. Utred-
ningen föreslår också att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas 
till begreppet transporteffektivt samhälle för att konkretisera dess 
innebörd. 

Tolkning av transporteffektivt samhälle 

Begreppen transporteffektivitet och transporteffektivt samhälle tolkas 
och beskrivs delvis olika av olika aktörer (se kapitel 7). En principiell 
skiljelinje går mellan tolkningar av begreppen som innebär att effek-
tiviteten uttryckt som en kvot mellan nytta och transportarbete ska 
öka respektive tolkningar som innebär att trafikarbetet ska minska i 
absoluta tal. 
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Trafikverkets beskrivning av ett transporteffektivt samhälle i in-
riktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen utgår från ett effek-
tivitetsmått:68 

Ett transporteffektivt samhälle kan beskrivas som nivån på tillgängligheten 
eller transportnyttan i förhållande till insatsen i form av trafikarbete. 
Genom att öka nyttan eller minska insatsen ökar effektiviteten. Åtgär-
der som bidrar är exempelvis att järnvägen rustas upp, moderniseras och 
byggs ut. Vägar som passar in i ett transporteffektivt samhälle är sam-
hällsekonomiskt motiverade, även med en minskad trafik. 

Med denna typ av tolkning finns ingen motsättning mellan ett trans-
porteffektivt samhälle och ett ökat trafikarbete. I inriktningsunder-
laget förutsätts enligt basprognosen att trafikarbetet med personbil 
och lastbil ska öka. Entydiga kvantitativa mått på tillgänglighet och 
transportnytta saknas vilket innebär att begreppet transporteffektivt 
samhälle enligt denna tolkning inte går att mäta. 

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, 
Trafikverket och Transportstyrelsen har inom ramen för Energimyn-
dighetens tidigvarande samordningsuppdrag tagit fram en beskrivning 
av innebörden av begreppet transporteffektivt samhälle som innebär 
att trafikarbetet med de energiintensiva fordonsslagen personbil, last-
bil och flyg ska minska genom överflyttning till mer energieffektiva 
färd- och transportmedel samt genom att transporter effektiviseras, 
kortas eller ersätts helt (se kapitel 7). Denna tolkning innebär att trans-
porteffektivt samhälle blir ett mätbart begrepp med innebörden att 
trafikarbetet med utpekade fordonsslag ska minska i absoluta tal. 

Utredningen anser att tolkningar av begreppen som betonar effek-
tivitet uttryckt som en kvot mellan nytta och transportarbete kan vara 
logiskt intuitiva men att de är otillräckliga för att ge berörda myndig-
heter inom transportplaneringen tydlig vägledning på en konkret 
och kvantifierbar nivå om vad strävan mot ett transporteffektivt sam-
hälle ska innebära för deras arbete och inriktning av transportplaner-
ingen. En kvotbaserad tolkning av begreppet skulle innebära att trans-
portarbetet kan fortsätta att öka så länge tillgängligheten anses öka mer. 

Utredningen menar att ett minskande trafikarbete i absoluta tal 
krävs för att transportsektorn ska bidra till klimatomställningen i 
linje med klimatmålen samt på ett miljömässigt och socialt hållbart 
sätt som samtidigt är robust mot förändrade omvärldsförutsättningar 

 
68 Trafikverket (2020c), s. 25. 
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(se avsnitt 8.1). Det är däremot inte lämpligt att i förordningstext 
kvantifiera i vilken takt trafikarbetet ska minska. I enlighet med de 
transportpolitiska målen ska transportsystemet även fortsättnings-
vis medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Utredningen bedömer vidare att det är nödvändigt att peka ut de 
fordonsslag vars trafikarbete på grund av att de är energi- och resurs-
intensiva behöver minska. Ett skäl till detta är att det måste vara tydligt 
definierat vilka fordonsslag som avses för att begreppet transport-
effektivt samhälle ska bli tillräckligt konkret för att få en styrande 
verkan. De energi- och resursintensiva fordonsslag som bör omfattas 
är enligt utredningen personbil, lastbil och flyg. 

Behovet av ett transporteffektivt samhälle kvarstår även 
vid elektrifiering av transportsektorn 

Den påbörjade elektrifieringen av vägtransportsektorn kommer att 
minska skillnader i energieffektivitet mellan fordonsslag och mellan 
trafikslag. Elektrifieringens effekter är dock begränsade under det 
närmaste decenniet på grund av att elektrifieringen sker gradvis och 
att fordonsflottan förnyas långsamt. Elektrifieringen av tunga fordon 
förväntas dessutom framskrida i lägre takt jämfört med lätta fordon. 
Transportsektorns bidrag till klimatomställningen kan inte heller 
stanna vid att begränsa energiintensiteten eller växthusgasutsläppen 
från fordon i drift. Antalet fordon som framförs och trafikarbetet 
har stor betydelse för transportsektorns klimatpåverkan även vid en 
långt framskriden elektrifiering av fordonsflottan. Tillverkning av alla 
typer av motorfordon är energikrävande och genererar koldioxid-
utsläpp. Energiåtgången är väsentligt högre för att tillverka elektrifi-
erade fordon än för att tillverka motsvarande fordon med förbränn-
ingsmotorer (se avsnitt 8.1). 

Produktion av elektrifierade fordon kräver också tillgång till ett an-
tal metaller och mineral som i dag utvinns på ett begränsat antal plat-
ser på jorden och i flera fall med stor negativ påverkan på lokal miljö 
och hälsa. Till detta kommer att de betydande växthusgasutsläppen 
från produktion av cement till infrastruktur för vägtrafik påverkas av 
hur trafikarbetet och bilinnehavet utvecklas. Ett minskat trafikarbete 
har också nyttor för miljön vid sidan av minskad klimatpåverkan 
vilka delvis kan gå förlorade om begreppet transporteffektivitet be-
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tonar energieffektivitet i stället för minskat trafikarbete, t.ex. mins-
kade utsläpp av kväveoxider och partiklar, minskat buller, mer attrak-
tiva boendemiljöer och minskade barriäreffekter. 

Föreslagna förordningsändringar och syftet med dessa 

Utredningen föreslår ändringar i 1 § förordningen om en nationell 
plan för transportinfrastruktur och i 1 § förordningen om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur som innebär att den nationella 
planen för transportinfrastruktur och länsplanerna för regional trans-
portinfrastruktur ska bidra till att de transportpolitiska målen upp-
nås och i samma syfte bidra till och passa in i ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. Vad gäller länsplanerna ska hänsyn tas till regionala förut-
sättningar. 

Enligt utredningens förslag är strävan mot ett transporteffektivt 
samhälle ett verktyg för att nå de transportpolitiska målen. Förord-
ningsändringarna innebär att den nationella planen och länsplanerna 
ska bidra till ett transporteffektivt samhälle i syfte att bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Ett transporteffektivt samhälle är 
därmed inte ett mål i sig självt. 

Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till att trafik-
arbetet för vart och ett av fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes 
flyg följer en minskande trend över tid, även om enstaka år kan 
komma att avvika från denna trend. Minskningen som planerna ska 
bidra till ska avse trafikarbetet i absoluta tal i relation till historiskt 
trafikarbete, inte till ett referensscenario eller liknande. Planerna ska 
även fortsättningsvis medverka till att ge alla en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet och användbarhet vilket framgår av att 
planerna ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. 

Varje enskild nationell plan och länsplan kan förväntas få begrän-
sad påverkan på de samlade trafikflödena. Enskilda planer påverkar 
endast en liten del av transportsystemet och de samlade trafikflödena 
påverkas i mycket hög grad av flera andra faktorer såsom exempelvis 
styrmedelsutformning, kommunal fysisk planering och ekonomisk 
utveckling. Det är dock viktigt att varje nationell plan och läns-
planerna, med hänsyn till regionala förutsättningar, verkar i rätt rikt-
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ning och bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle och mins-
kande trafikarbete. 

Bidraget till minskat trafikarbete från den nationella planen och 
länsplanerna kan förväntas kompletteras av bidrag till minskat trafik-
arbete från t.ex. styrmedel och kommunal fysisk planering i ett Sverige 
som utvecklas i linje med beslutade klimatmål. Planerna behöver 
därför passa in i ett samhälle där trafikarbetet minskar till följd av 
flera aktörers agerande. Utredningen föreslår därför att den nationella 
planen och länsplanerna utöver att bidra till även ska passa in i ett 
transporteffektivt samhälle. Med detta avses att objekt i den nationella 
planen och i länsplanerna ska vara samhällsekonomiskt lönsamma 
även vid en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle där trafik-
arbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg inte ökar. Trafikverket 
uppger att 8 av 27, dvs. drygt 30 procent, av de nya väginvesteringarna 
i förslaget till nationell plan för 2022–2033 inte är samhällsekono-
miskt lönsamma utan trafiktillväxt.69 De vägprojekt som blir olön-
samma utan trafiktillväxt är dock de mest kostsamma, vilket innebär 
att kostnaden för dessa projekt uppgår till över 70 procent av medlen 
till nya vägprojekt.70 

Utredningen förslår också att 1 § i Trafikverkets instruktion ändras 
så att Trafikverket får i uppgift att verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås, och i samma syfte, för ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. För-
slaget förtydligar och konkretiserar vad de transportpolitiska målen 
ska innebära för inriktningen av myndighetens arbete. 

Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle 
förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar till att 
öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen. Utöver 
att stärka och förtydliga styrningen kan förslagen bidra till ett sam-
hällsekonomiskt effektivt transportsystem. 

 
69 Trafikverket (2021b), s. 152. 
70 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 34. 
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8.2.2 Ökat genomslag för fyrstegsprincipen 
i transportplaneringen 

Brister i dagens tillämpning av fyrstegsprincipen 

Flera aktörer har under en längre tid påtalat att fyrstegsprincipen inte 
fungerar och används som avsett. I t.ex. en bilaga till Riksrevisionens 
granskning av infrastrukturplaneringen 2012 kritiserar författaren an-
vändningen av fyrstegsprincipen. Problem som tas upp är att det sak-
nas metodutveckling som gynnar fyrstegsprincipen samt att tillämp-
ningen i transportplaneringen är så gott som obefintlig. I stället nämns 
att infrastrukturplanen verkar vara uppbyggd som en omvänd fyrstegs-
princip där dyra investeringsobjekt kommer först.71 Forsknings- och 
konsultbolaget Trivector konstaterar i en utvärdering för Trafikanalys 
2014 att fyrstegsprincipen inte har fått genomslag i planeringen.72 
Senare genomgångar visar att de påtalade problemen kvarstår. 

Riksrevisionen genomförde 2018 en granskning av hur fyrstegs-
principen fungerar och används inom transportplaneringen och gjorde 
följande sammanfattande observation:73 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och Trafikverkets 
styrning inte stödjer ett trafikslagsövergripande arbetssätt. Regeringen 
behöver i flera avseenden förtydliga hur Trafikverket ska arbeta med 
fyrstegsprincipen, och Trafikverket behöver utveckla arbetssättet med 
ÅVS:erna74 för att åstadkomma mer kostnadseffektiva investeringar inom 
transportsektorn. 

Även Trafikverket har påtalat behovet av en ändrad planeringsinrikt-
ning för att gå mot en bredare transportplanering jämfört med dagens 
infrastrukturplanering. I en rapport75 riktad till ansvarigt departement 
önskar Trafikverket bl.a. att regeringen ska låta utreda vilka effektiva 
steg 1- och steg 2-åtgärder som saknar naturlig finansiär på lokal och 
regional nivå och förslag på lösningar. Trafikverket har i andra sam-
manhang bedömt sitt nuvarande mandat att arbeta med och finan-
siera steg 1- och steg 2-åtgärder och dragit slutsatsen att verket inte 
har ett tillräckligt mandat och instruktioner på området.76 

 
71 WSP (2012), s. 12. 
72 Ljungberg, Christer m.fl. (2014), s. 40. 
73 Riksrevisionen (2018), s. 6. 
74 Åtgärdsvalsstudier, kapitel 7. 
75 Trafikverket (2018c), s. 6. 
76 Trafikverket (2018a), s. 2–6. 
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Klimatpolitiska rådet konstaterade 2019 att dagens användning av 
fyrstegsprincipen har fokus på steg 3- och steg 4-åtgärder, vilket får 
till följd att kostnaderna för transportsystemet ökar och klimatomställ-
ningen försvåras. Klimatpolitiska rådet ansåg att tillämpningen av 
steg 1- och steg 2-åtgårder försvåras av att åtgärdsvalsstudier utgår från 
brister i enskilda väg- eller järnvägsförbindelser vilket även försämrar 
möjligheten att tillämpa ett trafikslagsövergripande synsätt. Ett annat 
problem som påtalades är att Trafikverket anser sig sakna mandat att 
medfinansiera steg 1- och steg 2-åtgärder.77 

Naturvårdsverket gör på flera områden andra bedömningar än 
Trafikverket om Trafikverkets möjligheter och mandat att arbeta med 
och finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder. Exempelvis har Trafikverket 
och Naturvårdsverket olika uppfattningar om möjligheterna att arbeta 
med och finansiera olika åtgärder för hållbart resande, s.k. mobility 
management-åtgärder. Trafikverket anser inte att sådana ingår i ver-
kets mandat, medan Naturvårdsverkets bedömning är att mandat finns 
enligt gällande förordningar.78 

Brister i tillämpningen av fyrstegsprincipen på regional 
och kommunal nivå 

Det finns också stora problem med bristande tillämpning av fyrsteg-
modellen på regional nivå. Tre fjärdedelar av regionerna uppger att de 
vill kunna finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder med medel avsatta i 
länsplanerna för regional transportinfrastruktur, vilket de menar i 
praktiken inte är möjligt i dag.79 Hälften av regionerna uppgav i sina 
remissvar om förslaget till inriktningsplanering för infrastruktur-
planeringen att de önskar ändringar i regelverk och förordningar så att 
detta blir möjligt.80 Även länsstyrelserna är överlag kritiska till dagens 
planeringsordning och att fyrstegsprincipen inte tillämpas. I remiss-
svaren om förslaget till inriktningsplanering menar en tredjedel av 
dem att förslaget inte följer regeringens intention att i större utsträck-
ning prioritera kostnadseffektiva åtgärder som påverkar transport-
efterfrågan och val av transportsätt (steg 1) samt åtgärder som med-
för ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur (steg 2).81 

 
77 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 67. 
78 Naturvårdsverket (2021b), s. 3–5. 
79 2030-sekreteriatet (2021). 
80 2030-sekreteriatet (2021). 
81 RUS (2021), s. 1. 
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Även på kommunal nivå upplevs problem med fyrstegsprincipen. 
I en rapport från 2018 intervjuas kommunala företrädare om möjlig-
heterna att använda fyrstegsprincipens steg 1 och steg 2.82 Storstads-
kommunerna, med stora budgetar och många specialister, menar att 
de kan arbeta med steg 1- och steg 2-åtgärder även utan stöd från 
Trafikverket. I mindre kommuner saknas dock ofta resurser, både per-
sonella och finansiella, för att arbeta med nya metoder. Klimatkommu-
nerna, som är en intresseorganisation för kommuner och regioner 
som arbetar aktivt med klimatfrågor, vill även de se en förändring. De 
önskar ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för att arbeta med 
steg 1- och steg 2-åtgärder.83 De menar också att dagens uteblivna stöd 
leder till ökad risk för fokus på steg 3- och steg 4-åtgärder. 

Sammantagen bedömning av brister i tillämpningen av fyrstegsprincipen 

En utvärdering beställd av Trafikverket kommer till slutsatsen att ett 
större genomslag för fyrstegsprincipen förutsätter ett tydligare system-
perspektiv i transportplaneringen för att undvika dagens fokus på 
lokala brister.84 Enligt utvärderingen behöver analyser göras som 
identifierar systembrister i transportsystemet kopplade till miljö och 
social hållbarhet. Dessa brister behöver få en tydlig koppling till de 
konkreta åtgärder som planeras och genomförs även om de inte be-
höver vara geografiskt knutna till de planerade åtgärderna. Till exem-
pel kan enligt författarna till utvärderingen en informationskampanj 
för cyklande riktas till en arbetsplats som gör att behovet av kapacitets-
stärkande åtgärder på ett vägavsnitt minskas även om arbetsplatsen 
och den aktuella vägsträckan är geografiskt åtskilda. I utvärderingen 
framhålls också nuvarande metodik för åtgärdsvalsstudier som ett pro-
blem och att det i stället behöver utvecklas två olika typer av åtgärds-
valsstudier. För tidiga skeden bör åtgärdsvalsstudier vara av koncept-
valstyp medan de i skeden närmare fysisk planläggning kan innehålla 
mer konkreta åtgärdsval.85 

Sammantaget anser utredningen att det finns stora brister i hur 
fyrstegsprincipen tillämpas inom transportplaneringen i praktiken. 

 
82 Strömblad, Emma m.fl. (2018), s. 33. 
83 klimatkommunerna.se/vad-vi-vill/vad-vi-vill-transporter. 
84 Lund, Emma m.fl. (2021b), s. 4. 
85 Lund, Emma m.fl. (2021b), s. 29. 
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Problembilden kan sammanfattas i två huvudsakliga tillkortakom-
manden: 

1. Dagens planering med åtgärdsvalsstudier som bas utgår från iden-
tifierade lokala brister, ofta i kapacitet eller trafiksäkerhet, för 
enskilda väg- eller järnvägsförbindelser. Detta gör det svårt att 
använda steg 1- och steg 2-åtgärder för att åtgärda identifierade 
brister eftersom sådana åtgärder är beroende av att det i stället görs 
en transportplanering utifrån ett systemperspektiv med ett trafik-
slagsövergripande synsätt. Ett systemperspektiv är också ofta nöd-
vändigt för att identifiera brister relaterade till klimat- och miljö-
mål. Resultatet av det bristande systemperspektivet blir i många 
fall en i praktiken bakvänd tillämpning av fyrstegsprincipen där 
identifierade brister i transportsystemet i första hand åtgärdas 
med infrastrukturinvesteringar och nybyggnation. 

2. Trafikverket anser sig ha ett starkt begränsat mandat att arbeta 
med de två första stegen i fyrstegsprincipen. Bristen på mandat 
avser både möjlighet att finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder samt 
att föreslå generella styrmedel för regeringen, dvs. styrmedel som 
beslutas av regering och riksdag. Eftersom staten genom Trafik-
verket endast i mycket begränsad omfattning medfinansierar steg 1- 
och steg 2-åtgärder i länsplaner för regional transportinfrastruktur 
blir sådana åtgärder också mindre intressanta för kommuner och 
regioner att planera för och genomföra. Utredningen menar att 
Trafikverkets nuvarande tolkning av mandatet således skapar inci-
tament för aktörer på nationell, regional och lokal nivå att planera 
och genomföra steg 3- och steg 4-åtgärder i större omfattning än 
vad som är samhällsekonomiskt effektivt. 

Förordningsändringar som stärker tillämpningen 
av fyrstegsprincipen 

Utredningens slutsats är att ett flertal förordningsändringar behövs 
för att adressera problemen kring tillämpningen av fyrstegsprincipen. 
Sammantaget kommer dessa förslag att bidra till en mer samhälls-
ekonomiskt effektiv transportplanering som skapar bättre förutsätt-
ningar att nå mål på klimat- och miljöområdet samt därigenom även 
de transportpolitiska målen. 
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Inriktningen av den nationella planen och länsplanerna 

Utredningen anser att utgångspunkten för inriktningen av den natio-
nella planen respektive länsplanerna behöver förtydligas i två avse-
enden. 

För det första bör en utgångspunkt för inriktningen vara 1 § för-
ordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur och 1 § 
förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur, i en-
lighet med utredningens ändringsförslag om att ett syfte med planerna 
är att bidra till ett transporteffektivt samhälle med ett minskande 
trafikarbete. 

För det andra bör en utgångspunkt för planernas inriktning vara 
ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv på transportsystemet 
och fyrstegsprincipen. Det är nödvändigt med en transportplanering 
utifrån ett systemperspektiv och ett trafikslagsövergripande synsätt 
för att identifiera brister och åtgärder i transportsystemet relaterade 
till klimat- och miljömål samt för att steg 1- och steg 2-åtgärder ska 
kunna tillämpas effektivt och få betydande genomslag. Den förtyd-
ligade utgångspunkten för planernas inriktning bör framgå genom ett 
tillägg i 4 § förordningen om en nationell plan för transportinfrastruk-
tur och i 4 § 2 förordningen om länsplaner för regional transport-
infrastruktur. 

Avsikten med förslaget är att stärka och förtydliga styrningen mot 
de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt samhälle, att 
möjliggöra identifiering av brister och effektiva åtgärder relaterade till 
klimat- och miljömål, att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i 
transportplaneringen och att bidra till ett samhällsekonomiskt effek-
tivt transportsystem. 

Statlig medfinansiering och förenlighet med statsstödsregler 

Ett ökat genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen för-
väntas bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt transportsystem, 
ökad transporteffektivitet och minskad miljö- och klimatpåverkan. 
I 2 § förordningen om statlig medfinansiering till vissa regionala kol-
lektivtrafikanläggningar m.m. läggs en ny punkt 10 till om att statlig 
medfinansiering får beviljas för åtgärder som kan minska behovet av 
nybyggnation eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur 
genom att påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller 
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genom en effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 
För att specifikt förtydliga att kommuner och regioner ska kunna 
motta medfinansiering för sådana åtgärder föreslår utredningen också 
en ny 1 § 5 i samma förordning som anger att kommuner och regio-
ner får motta medfinansiering för åtgärder som kan minska behovet 
av nybyggnation eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur. 

Statlig medfinansiering måste vara förenlig med EU:s statsstöds-
regler. Enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt (EUF-fördraget) är statligt stöd som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss 
produktion oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning 
det påverkar handeln mellan EU-länderna. EU-domstolen har i avgör-
anden slagit fast att enheter som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet, 
oavsett deras rättsliga form och hur de finansieras, ska anses vara före-
tag i bestämmelsens mening.86 Detta innebär att bestämmelsen kan 
vara tillämplig även vid statligt stöd till statliga, regionala och kom-
munala aktörer. 

Artikel 106.2 i EUF-fördraget innebär att en medlemsstat får säker-
ställa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse med hjälp av statsstöd. 
Vad som är ett allmänt intresse i bestämmelsens mening är inte rätts-
ligt definierat. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse beskrivs av 
EU-kommissionen som ekonomisk verksamhet som är till övergri-
pande allmän nytta och som marknaden inte skulle tillhandahålla utan 
offentligt ingripande, eller endast tillhandahålla på andra villkor som 
påverkar kvalitet, säkerhet, överkomlighet, likabehandling och allmän 
tillgång till tjänsterna. Varje medlemsstat definierar själv vad som är 
en tjänst av allmänt intresse och EU-kommissionen är begränsad till 
att kontrollera om medlemsstatens bedömning är uppenbart felaktig.87 
  

 
86 Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt, C/2016/2946, 19 juli 2016. 
87 Upphandlingsmyndigheten, www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/rattsliga-
forutsattningar. 
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Trafikverkets uppdrag ska vara bredare än infrastrukturplanering 

För att öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen 
behöver Trafikverkets nuvarande uppdrag, som har starkt fokus på 
rörlighet, vidgas till att även inkludera ett tillgänglighetsperspektiv. 
1 § förordningen med instruktion för Trafikverket bör därför ändras 
så att det framgår att Trafikverkets uppdrag är bredare än infrastruk-
turplanering. Det behöver framgå av myndighetens instruktion att 
dess mandat inkluderar att planera, finansiera och genomföra åtgär-
der som kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som 
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur (steg 1- och 
steg 2-åtgärder). Det bredare fokuset på tillgänglighet förväntas även 
påverka hur Trafikverket arbetar med information och kunskap kring 
tillgänglighet som planeringsnorm i stället för rörlighet och vilken 
betydelse det kan ha för olika samhällsaktörer. Exempelvis kan myn-
digheten sammanställa forskning om förändrade logistikstrukturer 
som medger ett minskat transportarbete. 

Enligt den nuvarande 2 § 16 förordningen med instruktion för 
Trafikverket ska Trafikverket i den långsiktiga infrastrukturplaner-
ingen stegvis analysera val av åtgärder genom att överväga åtgärder 
som bl.a. kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 
samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruk-
tur (steg 1- och steg 2-åtgärder). Sådana åtgärder behöver dock inte 
medföra förändrad infrastruktur och definitionsmässigt är det steg 3- 
och steg 4-åtgärder som innebär omfattande ombyggnation eller ny-
byggnation av infrastruktur. För att understryka att Trafikverkets 
uppdrag inte är begränsat till åtgärder som förändrar eller uppför trans-
portinfrastruktur bör begreppet transportplanering användas i stället 
för infrastrukturplanering i myndighetens instruktion. Av samma orsak 
bör det framgå av 7 § förordningen om länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur att förslag från bl.a. Trafikverket samt regionala 
och lokala myndigheter om vilka regionala förbättringar i transport-
systemet som bör genomföras kan avse andra typer av åtgärder än 
investeringar i infrastruktur, dvs. även steg 1- och steg 2-åtgärder som 
inte innebär investeringar i ny- eller ombyggnation av infrastruktur. 

Transportplanering, dvs. det begrepp utredningen använder, inklu-
derar utöver dagens infrastrukturplanering även åtgärder som kan på-
verka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effekti-
vare användning av befintlig infrastruktur. Alla sådana åtgärder faller 
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inte inom Trafikverkets eller länsplaneupprättarnas mandat att genom-
föra. Exempelvis är det regering och riksdag som ansvarar för fler-
talet styrmedel inklusive skatter och kommunerna har planmonopol 
gällande fysisk planering. Trafikverket har dock möjlighet att föreslå 
styrmedel och styrmedelsförändringar för regeringen och bistå kom-
muner i den fysiska planeringen vad gäller frågor av betydelse för 
transportutvecklingen. Genom att använda begreppet transportplaner-
ing vill utredningen också göra det tydligt att tillgänglighet ska vara 
en av utgångspunkterna för planeringen till skillnad mot ett snävare 
rörlighetsfokus. 

Mandat för olika steg 1- och steg 2-åtgärder 

För att konkretisera tänkbara och efterfrågade steg 1- och steg 2-
åtgärder på regional nivå har utredningen haft möten med både 
regionplanerare för infrastruktur på Västra Götalandsregionen och 
tjänstepersoner som direkt arbetar med projekt och kampanjer för 
hållbart resande på Västtrafik. Tabell 8.1 visar exempel från Västra 
Götalandsregionen på steg 1- och steg 2-åtgärder som utredningen 
anser ska kunna medfinansieras genom länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur med utredningens förslag. Samtliga åtgärder och 
åtgärdstyper i tabellen genomförs i viss utsträckning redan i dag av 
Västra Götalandsregionen, ibland i samarbete med kommuner och 
företag, men statlig medfinansiering skulle innebära en möjlighet att 
skala upp arbetet och höja ambitionsnivån. Som framgår av tabellen 
ska medfinansiering via länsplaner kunna beviljas för såväl fysiska åt-
gärder som för personella resurser, t.ex. för att kommuner ska kunna 
avsätta personal för att utveckla gröna transportplaner eller parker-
ingsplaner. 
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Tabell 8.1 Exempel från Västra Götalandsregionen (VGR) på 
steg 1- och steg 2-åtgärder som utredningen anser ska kunna 
medfinansieras via länsplan för regional transportinfrastruktur 
med utredningens förslag  

Åtgärd/åtgärdstyp Beskrivning 

Åtgärdsexempel steg 1 

Gröna res- och 
transportplaner 

Gröna res- och transportplaner eller motsvarande genomförs 
tillsammans med fastighetsägare, företag och andra arbetsgivare.88 
Här är inriktningen främst att vända sig till arbetsgivare när det ändå 
sker en fysisk förändring, t.ex. att en väg byggs om och kapaciteten 
tillfälligt försämras eller att en ny arbetsplats ska etableras eftersom 
möjligheten till förändring i beteenden är som störst vid dessa 
tillfällen. Intresserade arbetsgivare och fastighetsägare kan t.ex. få 
hjälp att förbättra och förändra sina resepolicyer i riktning mot ett 
mer hållbart resande. Kommuner kan också få stöd till investeringar 
kring t.ex. förbättrade möjligheter till cykel och kollektivtrafik. 
Metodiken är väl utarbetad och det finns goda erfarenheter kring ett 
förändrat resande. Konceptet med gröna transportplaner tillämpas 
också av vissa kommuner som del i deras linjearbete.  I Göteborg har 
åtgärden använts för flera områden, bl.a. kopplat till ett stort 
nybyggnadsområde i centrala Göteborg innehållande bostäder, arbets-
platser och hotellverksamhet. Stöd kan ges såväl till personella 
resurser som till fysiska åtgärder för ökade möjligheter till gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. 

Förändrat 
resande till och 
från skola 

VGR arbetar med förändrat resande till och från skolan genom 
projekten På egna ben och Skolreseplaner. På egna ben är en 
utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till 
skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt för att undvika de ofta 
korta bilresorna. Metodiken är inarbetad och uppskattad och görs i 
samarbete med skolor och kommuner. Projektet har stor potential att 
skalas upp till att nå fler årskurser, men också fler kommuner och 
skolor än vad som är möjligt i dag. Projektet bygger också på egen-
finansiering från kommuner vilket kan vara svårt för mindre 
kommuner att klara. Projektet kan också samordnas med s.k. 
skolreseplaner som bl.a. innebär fysiska åtgärder i skolresemiljön.  
Stöd kan ges såväl till personella resurser som till fysiska åtgärder för 
ökade möjligheter till gång- och cykel. 

 
88 Larsson, Mats-Ola (2019), s. 4. 
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Åtgärd/åtgärdstyp Beskrivning 

Cykelprojekt VGR genomför bl.a. cykelprojekten Elcyklist och Bussohoj. Inom 
Elcyklist får personer tillgång till en elcykel under minst 6 veckor. 
Erbjudandet kopplas ofta till en arbetsgivare för att få ett tydligt 
sammanhang. Vetenskapliga utvärderingar har visat markanta 
beteendeförändringar och klimatvinster med elcyklister som ersätter 
bilresor med cykelresor. Deltagare i Bussohoj får låna en vikcykel 
gratis som får tas med på tåg och buss och därmed kan kollektiv -
trafikresan i vissa fall bli ett konkurrenskraftigare alternativ till bilen 
när restiden för anslutningsresor kortas. Stöd kan ges såväl till 
personella resurser som till inköp av cyklar. 

Parkeringsplaner Parkeringsplaner och parkeringspolicyer är centrala styrmedel för 
kommuner för att begränsa biltrafik och få fler att använda gång, 
cykel och kollektivtrafik. Trots detta tillämpar färre än hälften av 
kommunerna i VGR klimatstyrande parkeringsplaner. Medfinansiering 
via länsplan kan skapa möjlighet för fler kommuner att arbeta fram 
parkeringsplaner. I många fall är behovet stort av ett omfattande 
inventerings- och kartläggningsarbete av t.ex. antal parkerings-
platser, upplåtelseform, beläggning och kategori av parkerare som 
boende, arbetsplats eller handel. Stöd handlar här främst om 
personella resurser till kommuner för att ta fram nya eller omarbetade 
parkeringsplaner med tillhörande handlingsplaner. 

Åtgärdsexempel steg 2 

Åtgärder i 
gaturummet 

Planering för minskande biltrafik i stadsområden behöver följas upp 
av fysiska åtgärder. En hastighetssänkning till 30 eller 40 km/h 
kräver omskyltning och ombyggnation för att hastighetsgränserna ska 
efterlevas. Cykelfart och gångfart kan vidare införas där stadslivet 
har potential att utvecklas vilket också innebär såväl omskyltning 
som ombyggnation. Minskande biltrafik i lägre hastigheter kan klaras 
med mindre ytor vilket medger att befintliga gaturum kan utnyttjas 
effektivare. Gator kan därför byggas om för att få till mer vistelseytor 
för bl.a. gående och för att det ska upplevas fördelaktigt att gå, cykla 
och resa kollektivt. En förändrad parkeringspolitik med färre 
parkeringsplatser behöver också följas av en omvandling av frigjord 
yta för att skapa nya stadskvalitéer. Stöd kan ges såväl till personella 
resurser för utredning och projektering som till fysisk ombyggnation.  

Bygdegator Möjligheten att cykla varierar kraftigt inom VGR. I många fall på 
landsbygden finns inga cykelbanor och befintlig väg saknar vägren. 
En möjlighet för vägar med mindre biltrafikmängder är att byggas om 
till s.k. bygdegata/bygdeväg. Konceptet med bygdegata innebär att en 
cykel/gångbana skapas på befintlig körbana som smalnas av för 
biltrafik och i stället utrustas med mötesfickor för biltrafiken. Stöd 
kan ges såväl till personella resurser för utredning och projektering 
som till fysisk ombyggnation. 
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Åtgärd/åtgärdstyp Beskrivning 

Kombinerad 
mobilitet 

VGR både deltar i projekt kring kombinerad mobilitet på landsbygd. 
Erfarenheterna från dessa projekt och de beteendeförändringar som 
nu ses i spåren av pandemin gör att det finns ett behov av att finan-
siera olika typer av lösningar som underlättar ett mer flexibelt 
resande och arbetssätt. Exempel på åtgärder är investeringar i 
mobilitetshubbar och pendelparkeringar. I vissa fall kan kombinationer 
av dessa vara aktuella som att en befintlig pendelparkering 
kompletteras med annan åtgärd för mobilitet eller tillgänglighet som 
t.ex. hyrcyklar, bilpooler och leveransboxar. Stöd kan ges såväl till 
personella resurser för utredning och projektering som till investeringar. 

Lånecykelsystem System för lånecyklar finns i dag hos några kommuner i VGR. Statlig 
medfinansiering via länsplan skulle innebära en stor potential och 
möjlighet för VGR/Västtrafik och kommuner att skala upp arbetet 
genom att t.ex. upphandla system för lånecyklar och mikromobilitet 
för hela regionen och att koppla dessa tjänster till kollektivtrafiken. 
Intresserade kommuner skulle sedan kunna söka finansiellt stöd av 
regionen för att ansluta sig till upphandlade tjänster. Stöd kan ges 
till personella resurser för upphandlingsstöd och utredning om behov 
hos olika kommuner samt till investeringar för att möjliggöra cykel -
parkeringar, elanslutningar m.m. 

Kommentar: Åtgärderna i tabellen ska betraktas som exempel på åtgärder och åtgärdstyper och 
sammanställningen utgör inte ett formellt önskemål om statlig medfinansiering från regionens sida.  

 
 
Tabell 8.2 visar exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder som utred-
ningen anser att Trafikverket ska kunna finansiera och genomföra i 
anslutning till statlig infrastruktur med utredningens förslag. Vissa 
av åtgärdstyperna inom steg 1 och samtliga inom steg 2 genomförs 
av Trafikverket delvis och i varierande omfattning redan i dag. Trafik-
verkets egen tolkning av vad som ingår i myndighetens nuvarande 
mandat framgår av riktlinjepromemorian Hantering av steg 1- och 2-
åtgärder i transportplaner och investerings- och underhållsplaner89. 
  

 
89 Trafikverket (2018a), s. 2–6. 
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Tabell 8.2 Exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder som utredningen anser 
att Trafikverket ska kunna finansiera och genomföra i anslutning 
till statlig infrastruktur med utredningens förslag  

Åtgärdstyp Beskrivning/exempel  

Åtgärdsexempel steg 1 

Information och 
beteendepåverkan 
för hållbart 
resande/transporter 

Information riktad till trafikanten/bilisten kopplad till transport -
systemet som kan bidra till hållbart resande, t.ex. information om 
ny cykelväg, pendlarparkering eller annan åtgärd som kan påverka 
val av transportsätt. Informationsåtgärder behöver ej vara be-
gränsade till byggskedet vilket är fallet i dag. Trafikverket kan 
stödja näringsliv, kommuner och andra myndigheter med kunskap 
och forum för att främja effektiva och konkurrenskraftiga inter-
modala transporttjänster. 

Avgifter Banavgifter, p-avgifter pendlarparkering, infrastrukturavgifter inkl. 
broavgifter m.m. 

Lokalisering statlig 
infrastruktur 

Lokalisering av Trafikverkets egna anläggningar. 

Hastighetsgränser 
som beslutas av 
Trafikverket 

Hastighetsgränser är en viktig åtgärd för att påverka utsläpp och 
den relativa attraktionskraften för olika färdmedel. En av de 
åtgärder som Trafikverket har rådighet över med störst direkt 
påverkan på utsläppen. 

Åtgärdsexempel steg 2 

Omfördelning av 
vägytor inkl. 
busskörfält 

Omfördelning av ytan på befintlig väg till förmån för gång- och 
cykeltrafik eller kollektivkörfält. I samverkan med berörda aktörer 
kan Trafikverket t.ex. skapa busskörfält. (På kommunalt vägnät kan 
statlig medfinansiering ske via länsplan.)  

ITS – intelligenta 
transportsystem 

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informa-
tionsteknik som ska bidra till ett bättre transportsystem. ITS kan 
vara exempelvis webbverktyg för transportplanering för människor 
och gods, information om trafiksituationen i realtid eller varnings-
system mellan cyklister och bilister. Utöver ITS-åtgärder Trafik-
verket genomför själva kopplade till statlig infrastruktur ska Trafik -
verket genom samverkan bidra med kunskap och tillhandahålla 
information till andra aktörer. (ITS-åtgärder kan medfinansieras via 
länsplan för icke-statlig infrastruktur.)  

Signalprioritet Hur trafiksignaler är inställda påverkar bl.a. den relativa 
attraktionskraften för olika färdmedel.  Signalprioritet kan också 
utgöra del av ITS-åtgärder. 

Särskild drift T.ex. prioritering av snöröjning på gång- och cykelbanor eller extra 
vinterunderhåll av dessa. 
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Åtgärdstyp Beskrivning/exempel  

Samordnad tågplan Tågplanen bestämmer hur järnvägsnätet används – när tåg ska gå 
och när banarbeten ska genomföras. Tågplanens utformning 
påverkar kapacitetsutnyttjandet av järnvägsnätet. 

Pendlarparkeringar Pendlarparkering för personbil och cykel längs med statligt vägnät. 
(Statlig medfinansiering kan ske av pendlarparkeringar utanför 
statligt vägnät.) 

 
 
Utredningen menar vidare att Trafikverket ska kunna finansiera och 
medfinansiera samverkansprojekt med andra aktörer, inklusive kom-
muner och företag, för att bidra till lokalisering av nya verksamheter 
och markanvändning som kortar avstånd och restider. Trafikverket 
ska också kunna finansiera och medfinansiera samverkans- och sam-
ordningsprojekt med olika aktörer för att främja exempelvis samord-
nad distribution, åtgärder för hållbart resande och tillskapandet av 
gröna transportplaner. Trafikverkets finansieringsmöjlighet ska inte 
vara begränsad till finansiering av det egna projektdeltagandet. Sam-
verkans- och samordningsprojekt som finansieras eller medfinansieras 
av Trafikverket ska syfta till åtgärder som kan minska behovet av 
nybyggnation eller större ombyggnationer av transportinfrastruktur. 

Vad gäller flera åtgärdstyper inom steg 1 och steg 2 som är cen-
trala för utvecklingen mot ett transporteffektivt samhälle saknar 
Trafikverket mandat att själva genomföra åtgärderna. För exempelvis 
skatter, generella styrmedel och subventioner ligger beslutsmandatet 
hos regering och riksdag. Vissa avgifter beslutas på kommunal nivå och 
kommunerna har planmonopol vad gäller fysisk planering. Även om 
Trafikverket inte på egen hand kan genomföra åtgärder inom dessa 
områden har myndigheten enligt utredningen en mycket viktig roll 
i att föreslå åtgärder för regeringen eller, exempelvis vad gäller pla-
nerings- och parkeringsfrågor, kommuner. Tabell 8.3 listar exempel 
på åtgärdstyper där Trafikverket saknar genomförandemandat men för 
vilka utredningen anser att myndigheten, med utredningens förslag, 
har mandat att föreslå åtgärder och förändringar för den beslutsfattande 
nivån. Delvis sker detta redan i dag. 
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Tabell 8.3 Exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder där Trafikverket 
saknar genomförandemandat men ska kunna föreslå åtgärder 
och förändringar  

Åtgärdstyp Beskrivning/exempel 

Skatter Drivmedelsskatter, fordonsbeskattning, kilometerskatt, 
trängselskatt m.m. 

Generella 
styrmedel 

Reduktionsplikt, stadsmiljöavtal, miljökompensation för överflyttning 
av gods till sjöfart m.m. 

Subventioner Reseavdrag, förmånsvärde personbil, förmånsbeskattning 
arbetsplatsparkering, subventioner av kollektivtrafik och inrikes 
luftfart, premier för inköp av vissa fordonstyper m.m. 

Parkeringsavgifter 
och -policyer 

Kommunalt beslutade parkeringsavgifter och verkningsfulla 
parkeringspolicyer. 

Kommunala planer 
och strategier 
samt samordning 

Trafikverket ska föra dialog med kommuner om lämpliga 
lokaliseringsalternativ för verksamheter och motverka olämpliga 
lokaliseringar. Trafikverket ska samverka med olika aktörer för att 
främja samordnad distribution, kommunala trafikstrategier, åtgärder 
för hållbart resande, gröna transportplaner, m.m. Notera att 
Trafikverket enligt utredningen också har mandat att finansiera och 
medfinansiera samverkans- och samordningsprojekt. 

 
 
Utredningen konstaterar att flera olika aktörer ansvarar för olika typer 
av steg 1- och steg 2-åtgärder och att aktörernas mandat att finansiera 
eller medfinansiera steg 1- och steg 2-åtgärder behöver förtydligas. Ut-
redningen bedömer att klarhet i frågan om finansieringsmandat för 
Trafikverket och andra aktörer är centralt för att fyrstegsprincipen 
ska få ökat genomslag i transportplaneringen och i ökad omfattning 
bidra till samhällsekonomisk effektivitet och ett transporteffektivt 
samhälle. 

I 2022-års regleringsbrev fick Trafikverket i uppdrag att redovisa 
typer av åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-
portsätt eller som innebär att befintlig infrastruktur används mer effek-
tivt. Fokus för uppdraget är att analysera och redovisa vilka steg 1- 
och steg 2-åtgärder som kan finansieras med medel från den natio-
nella planen för transportinfrastruktur respektive länsplanerna för 
regional transportinfrastruktur samt vilka åtgärdstyper som inte kan 
finansieras på så sätt och skälen till det.90 

 
90 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket, Infrastrukturdepartementet 
I2021/03296, I2021/03249 (delvis) och I2021/00744, uppdrag nr 6, 16 december 2021. 
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Utredningen förutsätter att uppdraget i Trafikverkets reglerings-
brev91 kommer att bidra till ökad klarhet i mandatfrågan men menar 
att uppdraget bör kompletteras med fler perspektiv. Utredningen före-
slår därför att regeringen ger Trafikanalys i samråd med Boverket, 
Naturvårdsverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
Sveriges kommuner och regioner samt Trafikverket i uppdrag att ta 
fram en katalog över goda exempel med verkningsfulla steg 1- och 
steg 2-åtgärder som var och en samt i åtgärdskombinationer kan bidra 
till de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt samhälle. 
Uppdraget bör beakta nationell och internationell forskning inom 
området. 

I uppdraget bör ingå att identifiera sådana steg 1- och steg 2-åtgärder 
som i dag saknar en naturlig finansiär och föreslå hur finansierings-
situationen kan lösas, samt att se över arbetsformer och förutsättningar 
för välfungerande samverkan mellan involverade planeringsorganisa-
tioner. I uppdraget bör belysas hur effekten av kombinationer av 
åtgärder kan skilja sig från summerade effekter av enskilda åtgärder. 
Regeringen bör när den lägger uppdraget precisera hur det ska för-
hålla sig till förslagen i detta betänkande eftersom förslagens genom-
förande skulle påverka förutsättningarna för uppdraget. Uppdraget 
bör inte omfatta styrmedel som beslutas av regering eller riksdag 
såsom exempelvis skatter. 

Trafikverket ska stödja andra aktörer 

Avslutningsvis konstaterar utredningen att mindre kommuner med 
små resurser kan ha svårt att införskaffa kunskap om och genomföra 
åtgärder som bidrar till ett transporteffektivt samhälle, även när åt-
gärderna kan bidra till minskade kostnader för kommunen. Utred-
ningen föreslår därför att Trafikverket får i uppgift att stödja andra 
aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras arbete med åtgärder 
som kan påverka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som 
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur. Mindre kom-
muner kan även behöva hjälp med att söka stadsmiljöavtal i syfte att 
genomföra sådana åtgärder. 

 
91 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket, Infrastrukturdepartementet 
I2021/03296, I2021/03249 (delvis) och I2021/00744, uppdrag nr 6, 16 december 2021. 
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Trafikverket kan redan i dag stödja kommuner och andra aktörer 
i deras arbete med transportfrågor. Ett exempel är att Trafikverket 
finansierat och tagit fram handboken Trafik för en attraktiv stad 
(TRAST) tillsammans med Sveriges kommuner och regioner samt i 
samarbete med Boverket. TRAST syftar till att vägleda planerare och 
beslutsfattare exempelvis vid framtagande av lokala trafikstrategier. 
Trafikverket har också ett regeringsuppdrag 2019–2022 att genom-
föra informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området om-
ställning av transportsystemet till fossilfrihet. I uppdraget ingår att 
skapa en arena om fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet i 
städer. Enligt Trafikverket arbetar arenan bl.a. med vägledning och 
kunskapsuppbyggnad om hur omställningen till ett transporteffek-
tivt samhälle kan gå till. Arenan finansierar inte projekt men kan visa 
på olika finansieringsmöjligheter.92 

Utredningens förslag innebär att Trafikverket genom ett tillägg i 
3 § förordningen med instruktion för Trafikverket får i stående upp-
gift att stödja andra aktörer i deras arbete med åtgärder som kan på-
verka transportefterfrågan, val av transportsätt eller som ger effek-
tivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Trafikverket 
ska på så vis med mer resurser och större långsiktighet få möjlighet 
att stötta kommuner mer verkningsfullt än i dag. Kommuner kan i 
dagsläget få bra tips om hur nya trafikstrategier kan genomföras, 
men om de personella resurserna saknas kommer ändå ingen föränd-
ring till stånd. Trafikverket ska därför ges möjlighet att finansiera och 
stödja konkreta trafikstrategier och projekt i enskilda kommuner 
genom hjälp till framtagande av och konsekvensbeskrivningar av kon-
kreta genomförandeplaner. Genom att uppgiften skrivs in i Trafik-
verkets instruktion skapas förutsättningar för myndigheten att arbeta 
långsiktigt tillsammans med kommuner och andra aktörer samt att 
säkerställa kompetens och resurser för uppgiften. Förslaget förväntas 
ge mindre kommuner bättre förutsättningar att utvecklas i riktning 
mot ökad transporteffektivitet. Formerna för hur Trafikverket ska 
stödja andra aktörer bör bestämmas i samverkan mellan Trafikverket 
och representanter för berörda parter på regional och lokal nivå, in-
klusive Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Regeringen bör ge 
Trafikverket ett uppdrag med denna innebörd. 

 
92 www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-
remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-
kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo. 
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8.2.3 Tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska bedömas 

Den transportplanering som nu sker är viktig för transportsystemets 
framtida utveckling och samhällets utformning. För att påverka ut-
vecklingen fram till 2030 är det dock inte tillräckligt med att nya 
objekt som kommer in i infrastrukturplaneringen ligger i linje med 
klimat- och miljömålen. Om redan beslutade objekt eller projekt finns 
kvar trots att de motverkar eller inte ligger i linje med de transport-
politiska målen inklusive klimatmålet kommer måluppfyllelsen att 
försvåras. 

Frågan har studerats inom projektet93 Miljömål inom transport-
planeringen. I projektet framkommer att det i länsplanerna förekom-
mer gamla vägobjekt som inte är genomförda och som inte skulle ha 
kvalat in om de hade bedömts utifrån dagens mål, prioriteringar och 
arbetssätt. 

Utredningen anser att infrastrukturobjekt som har beslutats i en 
tidigare nationell plan eller en länsplan, men inte byggstartats, endast 
bör inkluderas i föreliggande plan om de följer inriktningen enligt 
4 § 1 förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur 
respektive 4 § 2 förordningen om länsplaner för regional transport-
infrastruktur. Inriktningen på investeringar och åtgärder enligt dessa 
bestämmelser ska vara den som bedöms ha störst effekt för att nå de 
transportpolitiska målen. Utredningen föreslår därför ett tillägg i 4 § 
förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur och i 
4 § förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
med innebörden att det ska fastställas om tidigare beslutade infrastruk-
turobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning som bedöms 
ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. Planupprät-
taren förutsätts tillse att endast infrastrukturobjekt som följer den 
inriktningen inkluderas i föreliggande planförslag, om det inte finns 
särskilda skäl för undantag. 

Förslaget förväntas bidra till de transportpolitiska målen inklusive 
klimatmålet, ett mer transporteffektivt samhälle och ökad samhälls-
ekonomisk effektivitet genom att minska transportplaneringens inne-
boende tröghet avseende inriktningsförändringar. Förslaget samverkar 
i hög grad med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas inrikt-
ning. 

 
93 Naturvårdsverket (2020), s. 33–34. 
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8.2.4 Trafikverket ska tillämpa en scenariobaserad 
arbetsmetodik för transportplanering 

Brister i dagens infrastrukturplanering baserad på prognoser 

Transportpolitiken utgår från mål som riksdagen beslutat om. Det 
övergripande transportpolitiska målet är att en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning säkerställs för 
medborgarna och för näringslivet i hela landet. Dessutom finns ett 
funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö 
och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. För att det övergripande 
transportpolitiska målet ska kunna nås har regeringen angett att funk-
tionsmålet i huvudsak ska utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.94 

Transportpolitiken är således målstyrd och med målen som utgångs-
punkt arbetar Trafikverket med prognoser baserade på skrivningar i 
regeringens infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och 
hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) som bl.a. anger att:95 

• Prognoser ska utgå från beslutade förutsättningar, styrmedel och 
planer för infrastrukturen. 

• Prognoser ska beakta arbetet hos andra statliga aktörer. 

• Alternativa antaganden ska i första hand studeras genom så kallade 
känslighetsanalyser av ett prognosresultat, snarare än genom att 
flera olika prognoser utarbetas. 

• Alternativa tillämpningar och prognoser ska kunna relateras till 
de nationella prognoserna. 

Basprognosens roll är enligt Trafikverket att utgöra ett underlag för 
en sannolik utveckling. Men prognosen, som den används i dag, är mer 
än ett underlag. Den blir många gånger i realiteten alltför tongivande, 
vilket kan bromsa städers omvandling och bostadsbyggande. 

I ett forsknings- och utvecklingsprojekt96 har motsättningar mellan 
dagens planering baserad på prognoser och en tydligare målstyrd pla-
nering studerats. I studien beskrivs hur dagens infrastrukturplanering 
utgår från prognosmodeller som förutsäger en framtida trafikökning. 

 
94 Prop. 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige, s. 5–6. 
95 Prop. 2012/13:25, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, s. 88–89. 
96 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
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Den målstyrda planeringen som studerats beskrivs enligt studien på 
följande sätt:97 

Den målstyrda planeringen utgår från lokala mål om att bromsa, stabi-
lisera eller minska trafikarbetet av miljöskäl, eller för att underlätta för-
tätning och ny bebyggelse, omvandla trafikleder till stadsgator och lik-
nande. 

I projektet har 13 medelstora till stora kommuner medverkat, t.ex. 
Eskilstuna, Sundsvall och Umeå. I flera kommuner med stadsförny-
elseprojekt upplever kommunerna att Trafikverkets planering med 
basprognosen som grund krockar med kommunernas ambitioner att 
begränsa biltrafiken och bygga bostäder och arbetsplatser centralt. 
Om vägtrafiken förväntas öka i basprognosen uppstår t.ex. ett pro-
blem för Trafikverket om bostäder och kontor byggs nära en natio-
nell väg. Nya bostäder och kontor genererar biltrafik som kommer 
att använda den nationella vägen, vars kapacitet med hänsyn till bas-
prognosens trafikökning kan bli otillräcklig. Därför kan nya, centralt 
lokaliserade projekt vara ofördelaktiga enligt Trafikverkets planering 
och Trafikverket kan motsätta sig centrala projekt för att t.ex. förtäta 
och bygga fler bostäder om de upplever att riksintresse för statlig 
väg kan påverkas negativt. Detta trots att ett av syftena med centrala 
stadsförnyelseprojekt är att minska behovet och nygenereringen av 
bilresor genom att skapa tillgänglighet och närhet. 

Andra exempel på konflikter mellan dagens planering och en tyd-
ligare målstyrd planering är när Trafikverket planerar ny- eller om-
byggnation av infrastruktur för att förbättra tillgängligheten med bil, 
vilket kommuner upplever problematiskt eftersom de ser svårigheter 
att hantera och planera för den ökade biltrafiken.98 Kommunen kan 
i stället vilja satsa på stadsgator med lägre hastigheter för att minska 
barriäreffekter och problem med buller, något som Trafikverket kan 
motsätta sig och satsningen blir därför svår att genomföra. Enligt de 
intervjuer som gjordes i studien upplever många kommunrepresen-
tanter att Trafikverkets mål i praktiken är att skapa god framkomlig-
het för biltrafik. Detta bekräftas delvis av Trafikverkets representanter 
som ofta anser att99 

 
97 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
98 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 
99 Hult, Åsa m fl. (2017), s. 7. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

427 

…deras övergripande mål är att tillhandhålla god tillgänglighet och att 
de inte har någon annan möjlighet att planera på ett annat sätt, så länge 
prognoserna visar att trafiken kommer att öka. 

Trafikverket, å sin sida, menar att det saknas konkreta kommunala 
åtgärder som gör det troligt att de kommunala målen kan nås och att 
kommunerna i praktiken därför skjuter över ansvar och kostnader på 
Trafikverket.100 

Ett forskningsprojekt101 har undersökt hur miljömålen tas om hand 
i planeringsprocessen mellan statliga, regionala och kommunala aktö-
rer. En fråga som återkommer i samtal med aktörerna är att dagens 
trafikprognoser utgår från en växande efterfrågan på resor och gods-
transporter på väg, vilket leder till infrastrukturinvesteringar för att 
möta det prognostiserade behovet. Detta innebär i sin tur att miljö-
målen motverkas när insatserna i stället borde fokusera på en mer trans-
porteffektiv samhällsplanering i kombination med åtgärder, styr-
medel och infrastruktursatsningar som håller tillbaka efterfrågan på 
bil- och lastbilstransporter.102 I projektet konstateras att miljömålen 
får ett begränsat genomslag eftersom de anses som otydliga eller stå 
i konflikt med andra mål. En annan anledning, som tas upp i projektet, 
till att miljömålen inte slår igenom är att infrastrukturobjekt som be-
slutats i tidigare planeringsomgångar inte omprövas när ny eller revi-
derad planering genomförs trots att de kan försvåra en uppfyllelse av 
miljömålen. Ytterligare en anledning till det begränsade genomslaget 
är enligt forskningsprojektet att det saknas ett tydligt ansvar för att 
miljömålen prioriteras i hela planeringsprocessen. 

I projektet ges flera förslag till förändrade arbetssätt och uppdrag:103 

• En gemensam målbild behöver tas fram gällande vad omställningen 
av transportsystemet innebär i förändrade konkreta prioriteringar. 

• Regeringen bör förtydliga för Trafikverket hur olika miljömål ska 
tolkas och prioriteras. 

• Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla målorien-
terade prognoser utifrån ett mer transporteffektivt samhälle som 
komplement till dagens basprognoser. 

 
100 Hult Åsa, m fl. (2017), s. 7. 
101 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a). 
102 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a), s. 17–18. 
103 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a), s. 8. 
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• Regeringen bör utfärda direktiv som gör det möjligt för Trafik-
verket att finansiera och hantera steg 1- och steg 2-åtgärder. 

• Regeringen bör även överväga att avsätta en speciell pott för dessa 
åtgärder i infrastrukturbudgeten och förstärka budgeten till stads-
miljöavtal. 

• Metoder behöver utvecklas för att ompröva beslutade objekt som 
inte ligger i linje med dagens miljömål. 

Marginalperspektiv och inducerad trafik 

Infrastrukturplaneringen på nationell nivå vid Trafikverket, men 
också i stor utsträckning vid regioner och kommuner, utgår i dag 
från att infrastrukturens roll för att påverka trafikens växthusgas-
utsläpp är marginell eftersom de nya infrastrukturobjekt som byggs 
utgör en liten del i förhållande till den redan byggda infrastrukturen 
och för att det inte är infrastrukturen i sig utan trafiken som står för 
de stora utsläppen. Synsättet, har i en rapport104 benämnts ”marginal-
perspektivet”, och baseras på att åtgärder som påskyndar en övergång 
till klimatneutrala transporter i första hand handlar om styrmedel för 
elektrifiering, biodrivmedel samt transportarbete och val av färdmedel 
med bränsleskatter som de viktigaste åtgärderna. Genom att tillämpa 
ett s.k. marginalperspektiv finns dock en risk att viktiga effekter som 
inducerad trafikefterfrågan förbises. 

Inducerad trafik har studerats såväl i nationell som i internationell 
forskning. I en rapport105 definieras begreppet enligt följande:  

Inducerad biltrafik definierar den extra biltrafik som nygenereras av ut-
ökad vägkapacitet och är alltså biltrafik utöver omfördelningen i tid och 
rum av den som redan finns i systemet. Den inducerade trafiken består av 
resor som kunde ha gjorts med annat färdmedel, längre bilresor samt av 
bilresor som inte hade gjorts alls utan den nya vägkapaciteten. Inducerad 
trafik inkluderar inte ökad trafik på grund av att befolkning eller eko-
nomiskt utrymme ökar. 

När inte tillräcklig hänsyn tas till inducerad trafik vid transport- och 
infrastrukturplanering kan det dels leda till att trafiken ökar mer än 

 
104 Larsson, Mats-Ola m.fl. (2020a), s. 23. 
105 Smidfelt Rosqvist, Lena m.fl. (2011), s. 9. 
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avsett, dels att de funktioner och den kapacitet som avsågs med en 
investering inte uppnås.106 

Problem med inducerad trafik tas också upp i en OECD-rapport107. 
Rapporten konstaterar att transport- och markplanering i städer är 
fokuserad på restidsbesparingar för bilkörning, med utbyggd väg-
infrastruktur som följd, vilket i sin tur leder till inducerad efterfrågan, 
utglesning av stadsbilden samt minskad konkurrenskraft och minskad 
attraktivitet för gång-, cykel och kollektivtrafik. I rapporten nämns 
också hur ett för starkt fokus på mobilitet leder till att planering och 
satsningar på närhet och tillgänglighet förbises.108 

In addition, road capacity expansion implies that a higher share of public 
space, and investment, is allocated to car driving and parking to the detri-
ment of other modes and uses of public space beyond transport, further 
limiting the possibility of creating proximity, and also reducing the 
attractiveness of active and shared modes. 

Andra effekter som riskerar att förbises med ett marginalresonemang 
är alternativanvändning av tillgängliga medel. En del av pengarna som 
nu används för nybyggnation hade, med ett annat synsätt, kunnat ge 
påtagliga effekter på trafikarbetet om de använts till steg 1- och 
steg 2-åtgärder (se t.ex. avsnitt 8.2.5). En annan aspekt är legitimi-
teten och acceptansen till den förda politiken. Styrmedel som höjda 
bränsleskatter kommer sannolikt att behöva kompletteras med utbuds-
skapande alternativ som satsningar på cykel- och kollektivtrafik. Reso-
nemanget utvecklas i en forskningsstudie109 där en av slutsatserna är 
att det kommer vara svårt att klara transportsektorns klimatmål utan 
negativa effekter för exempelvis landsbygdens invånare. En rekom-
mendation från studien är därför att kompensatoriska styrmedel sätts 
in för att undvika att stora grupper uppfattar sig som förlorare och 
på så vis försvårar och fördröjer omställningen.  

 
106 Smidfelt Rosqvist, Lena m.fl. (2011), s. 9. 
107 OECD (2021), s. 11. 
108 OECD (2021), s. 61. 
109 Winslott Hiselius, Lena m.fl. (2020), s. 48. 
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Strategiska miljöbedömningar kan integreras bättre 
i transportplaneringen 

En aktuell forskningsredovisning110 har visat att integreringen av stra-
tegisk miljöbedömning enligt miljöbalkens krav brister i nationell in-
frastrukturplanering. Syftet med strategisk miljöbedömning är att in-
tegrera miljö- och hållbarhetsaspekter i ett tidigt planeringsskede där 
det finns möjligheter att påverka den strategiska inriktningen. Stra-
tegisk miljöbedömning initieras i dag för sent för att kunna främja en 
hållbar utveckling i transportplaneringen och strategisk miljöbedöm-
ning utförs inte i den strategiskt viktiga inriktningsplaneringen. Möj-
ligheter att genom samråd ge andra myndigheter utrymme att påverka 
miljöbedömningens och planeringsprocessens innehåll, form och 
inriktning tas, enligt forskningsrapporten, inte heller tillvara i dag.111 

Sammantagen bedömning av brister 

Utredningen konstaterar att dagens infrastrukturplanering vid Trafik-
verket utgående från prognoser orsakar flera problem. Dessa pro-
blem kan sammanfattas enligt följande: 

1. Klimat- och miljömål får inte tillräckligt tydligt genomslag i trans-
portplaneringen eftersom den prognosbaserade planeringsansat-
sen gör att investeringar i utbyggd vägkapacitet beräknas vara lön-
samma och rationella för att möta en förväntad trafikökning med 
personbil och lastbil till skillnad från åtgärder för att dämpa efter-
frågan på transporter med personbil och lastbil. En bidragande 
orsak till detta är enligt utredningens bedömning att det i nuläget 
är otydligt hur klimat- och miljörelaterade mål ska prioriteras i 
förhållande till andra mål på transportområdet. En annan orsak är 
avsaknaden av en djupare problemanalys av en omställning som både 
är miljömässigt- och socialt hållbar gällande t.ex. användningen av 
biodrivmedel. 

2. Det uppstår konflikter mellan å ena sidan Trafikverkets prognos-
baserade planering som utgår från ökande trafikflöden och å andra 
sidan lokalt beslutade mål om trafikbegränsningar och planerad 
stadsutveckling. Investeringar i förstärkt vägkapacitet för att möta 

 
110 Lundberg, Kristina m.fl. (2020), s. 14. 
111 Lundberg, Kristina m.fl. (2020), s. 15. 
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en förväntad trafikökning motverkar i dessa fall lokala ambitioner 
om att åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle. 

3. Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad bil-
trafik, lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder 
som passar dåligt in i ett framtida hållbart och transporteffektivt 
samhälle. Detta gäller inte minst i en värld som i snabb takt ställer 
om för att efterleva intentionen med Parisavtalet112. Att planera 
för ett långsiktigt hållbart transportsystem kräver att flera olika 
scenarier för ett mer transporteffektivt samhälle utforskas avse-
ende styrning och omvärldsutveckling samt ökad samverkan med 
regional och lokal nivå. Transportplaneringen kan inte längre baseras 
på en prognos som bygger på historiska samband och som leder 
till en ohållbar ökning av bil- och lastbilstrafik samt flygresande. 

4. Slutligen tar inte dagens prognosbaserade planeringsansats tillräck-
lig hänsyn till inducerad vägtrafik. 

Inför scenariobaserad transportplanering 

En scenariobaserad transportplanering ska utgå från att transport-
systemets omställning behöver stå på tre ben: transporteffektivt sam-
hälle, fossilfria och energieffektiva fordon samt förnybara drivmedel. 
Utredningen anser att det av flera skäl är angeläget att framöver 
basera transportplaneringen på scenarier: 

1. Den långsiktiga transportplaneringen vid Trafikverket ska bl.a. ge 
regeringen och riksdagen möjlighet att påverka den strategiska 
inriktningen för transportsystemets utveckling.113 För menings-
fulla och välgrundade politiska beslut om inriktningen krävs dock 
ett beslutsunderlag som synliggör en bredd av utvecklingsalterna-
tiv, målkonflikter samt strategiska vägval med påverkan på målupp-
fyllelse och fördelning av effekter. En scenariobaserad planering 
kan till skillnad från dagens planering skapa förutsättningar för 
en välgrundad och reell politisk styrning av den strategiska inrikt-
ningen för transportsystemets utveckling.114 

 
112 Prop. 2016/17:16, Godkännaden av klimatavtalet från Paris. 
113 Prop. 2016/17:21, Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrens-
kraft och hållbar utveckling. 
114 Witzell, Jacob (2021), s. 13. 
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2. Det övergripande transportpolitiska målet om ett långsiktigt håll-
bart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem för med-
borgare och näringsliv i hela landet är inte uppnått. Utredningen 
bedömer att nuvarande utveckling av transportsystemet inte leder 
till att transportsektorns klimatmål nås på ett hållbart sätt eller 
bidrar i tillräcklig utsträckning till uppfyllelse av andra miljömål. 
Det finns därför anledning att även undersöka andra utvecklings-
alternativ för transportsystemet än vad som följer av nuvarande 
inriktning, vilket förutsätter att flera scenarier utvecklas och ana-
lyseras. 

3. Utvecklingsalternativ för att uppnå transportpolitiska mål, klimat-
mål och andra miljömål präglas av djup osäkerhet och även de mo-
deller som i dag tillämpas i planeringen är grundade i antaganden 
som bär på betydande osäkerhet. Att utarbeta alternativa inrikt-
ningar möjliggör en mer robust planering genom att åtgärders rele-
vans och effektivitet kan bedömas gentemot flera möjliga fram-
tidsutvecklingar. 

4. Scenarier gör det möjligt att tydliggöra strategiska vägval och deras 
effekter på bl.a. klimat- och miljömål i inriktningsplaneringen. 
Miljöbedömningen är ett verktyg för dessa strategiska vägval. Olika 
scenarier bör därför utgöra alternativ i miljöbedömning av såväl in-
riktningsunderlag som nationell plan och länsplaner för transport-
systemet.115 

Trafikverkets infrastrukturplanering utgående från prognoser behöver 
därför ersättas av en scenariobaserad transportplanering som inklu-
derar ökad samverkan med relevanta myndigheter som Energi-
myndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, länsstyrelserna samt 
den regionala och lokala nivån. Trafikverket ska därmed i samverkan 
med andra planera för åtgärder som bidrar till och passar in i ett mer 
transporteffektivt samhälle. Förslaget bör genomföras genom en änd-
ring med denna innebörd av 2 § 5 förordningen med instruktion för 
Trafikverket. Ändringen klargör också att scenarierna ska ligga till 
grund för strategiska miljöbedömningar inom transportplaneringen. 
Det är viktigt att en strategisk miljöbedömning genomförs under den 
för slutresultatet avgörande inriktningsplaneringen, dvs. i en tidig fas 
av transportplaneringen. Genom den föreslagna myndighetssamverkan 

 
115 Witzell, Jacob (2021), s. 11. 
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stärks förutsättningarna att i scenarier beakta aspekter såsom föränd-
rad fysisk bebyggelsestruktur, kombinationer av styrmedel, teknik-
utveckling och pågående arbete inom relevanta politikområden. 

Scenarierna ska utforska effekter och konsekvenser av olika prin-
cipiella kombinationer av styrning på nationell, regional och lokal nivå 
samt olika inriktningar för transportplaneringen. Scenarierna ska också 
tydliggöra målkonflikter och strategiska vägval. En utgångspunkt i 
arbetet med att ta fram scenarier ska utgöras av det reviderade syftet 
med transportplaneringen enligt utredningens förslag, vilket inne-
fattar att bidra till ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet 
med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. Det innebär att 
Trafikverket ska ta fram och tillhandahålla scenarier för ett mer trans-
porteffektivt samhälle som ska användas vid val och dimensionering 
av åtgärder i stället för nuvarande basprognos. Ett referensscenario 
ska också tas fram för konsekvensbeskrivning. 

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att precisera formerna 
för den scenariobaserade arbetsmetodiken. Uppdraget bör genom-
föras tillsammans med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårds-
verket, Trafikanalys, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. Stor vikt 
bör läggas vid att uppnå samsyn mellan myndigheterna i uppdraget. 

Koordinering och samverkan i infrastrukturplaneringen på regio-
nal nivå stärks om det regleras att Trafikverket ska bistå den regionala 
nivån i arbetet att ta fram och tillämpa anpassningar av de nationella 
scenarierna utifrån regionala målsättningar, strategier och planerings-
inriktningar och som i ökad utsträckning tillvaratar lokal kunskap 
om planeringsförutsättningar. Utredningens förslag på tillägg i 8 § för-
ordningen med instruktion för Trafikverket ger länsplaneupprättare 
möjlighet att ta initiativ till regionaliserade scenarier som utarbetas i 
samverkan med Trafikverket. 

Utredningen anser sammantaget att en scenariobaserad planering 
som inkluderar ökad samverkan med relevanta myndigheter på natio-
nell, regional och lokal nivå har förutsättningar att bidra till en mer 
samhällsekonomiskt effektiv transportplanering som skapar bättre 
förutsättningar att nå mål på klimatområdet och övriga miljömål. 
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8.2.5 Effekter på åtgärdsfördelning inom transportplaneringen 

Den omsvängning i fördelning av medel mellan olika typer av åtgär-
der i den nationella planen och länsplanerna som skett hittills med 
utgångspunkt i klimatomställningen har i stor utsträckning handlat 
om att mindre medel lagts på stora väginvesteringar och mer på inve-
steringar i järnväg och åtgärder för att underlätta framkomligheten 
för kollektivtrafiken med syftet att öka kollektivtrafikens attraktivi-
tet. Åtgärder för att minska biltrafikens relativa attraktivitet har där-
emot haft en mindre framträdande plats i planeringen. 

Med utredningens förslag kommer sannolikt åtgärder som omför-
delar gatuutrymme från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik att 
öka i planerna, på samma sätt som skett i andra europeiska länder.116 Det 
kan t.ex. handla om omvandling av trafikleder i städer till stadsboule-
varder eller omvandling av genomfartsvägar genom mindre samhällen 
till bygdegator med bättre utrymme för säker cykling. Steg 1-åtgärder 
som gröna resplaner och prova-på-kampanjer för kollektivtrafik och 
elcykel får troligen ett ökat genomslag i transportplaneringen när det 
blir möjligt att få statlig medfinansiering till dessa. En steg 1-åtgärd 
som kan förväntas öka i omfattning med utredningens förslag är sänkta 
hastighetsgränser som ofta prioriteras lågt i dagens transportplaner-
ing med hänvisning till att den minskar tillgängligheten med bil. 

Ett ökat fokus på transporteffektivitet i Trafikverkets planering 
skulle sannolikt få indirekta konsekvenser för kommunernas planer-
ing, med ett ökat fokus på transportsnål bebyggelseutveckling och 
mer restriktiva parkeringspolicyer. 

Flera steg 3-åtgärder i dagens planer syftar till att öka användbar-
heten av befintlig infrastruktur. Många av dessa åtgärder är relevanta 
även vid ett ökat fokus på ett transporteffektivt samhälle, inte minst 
på godssidan. Ett viktigt område för att minska trafikarbetet med last-
bil kan vara möjligheten att köra längre och tyngre lastbilar, men då 
måste infrastrukturen vara anpassad för detta. Likaså förutsätter en 
överflyttning av godstransporter från lastbil till järnväg och sjöfart 
investeringar i järnväg och farleder. 

Flera steg 4-åtgärder i dagens planer framstår som mindre relevanta 
för eller svårförenliga med ett transporteffektivt samhälle, såsom 
exempelvis större investeringar i ny väginfrastruktur. Många sådana 
åtgärder ligger i planerna i dag och skulle sannolikt strykas om en om-

 
116 Holm, Fredrik (2019), s. 7, 14 och 28. 
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prövning av äldre objekt genomförs enligt utredningens förslag. Flera 
steg 4-åtgärder på järnvägssidan kan dock vara fortsatt relevanta, 
t.ex. satsningar på dubbelspår. 

Sammanfattningsvis förväntas utredningens förslag leda till en för-
ändring av innehållet i nationell plan och länsplaner enligt följande 
principer: 

• Medel omfördelas från steg 4-åtgärder på väg, där vissa tidigare 
beslutade åtgärder förväntas strykas, till åtgärder på järnväg och 
åtgärder på de lägre stegen i fyrstegsprincipen. 

• Ökat fokus på steg 3-åtgärder för att möjliggöra godstransporter 
med längre och tyngre lastbilar, med järnväg och med sjöfart. 

• Steg 2- och steg 3-åtgärder utformas för att omfördela ytor från 
bilväg till kollektivtrafik, gång och cykel. 

• Fler steg 1-åtgärder såsom exempelvis gröna resplaner och prova-
på-kampanjer. 

• Åtgärder som verkar begränsande gentemot bilism, som lägre has-
tighetsgränser och högre parkeringsavgifter, förväntas få större 
acceptans. Parkeringsavgifter beslutas huvudsakligen på kommunal 
nivå. 

• Ökat fokus på samverkan mellan Trafikverket, regioner och kom-
muner för att tillgodose tillgänglighet utan att öka trafikarbetet 
samt för att minska behovet av resor. 

För att den förändrade inriktning av transportplaneringen som be-
skrivs här ska få genomslag krävs både ökade resurser genom omför-
delning till transportplaneringens aktörer i enlighet med utredningens 
förslag och en generell styrmedelsutveckling som är förenlig med ett 
transporteffektivt samhälle. 

8.2.6 Tidsvärderingar och kalkylränta 

Trafikverket använder sig av trafikprognosmodeller som Sampers och 
Samgods (se avsnitt 7.4). I prognoser och samhällsekonomiska effekt-
bedömningar värderas med hjälp av modellerna, monetäriserad sam-
hällsnytta i form av kortare restid till följd av väginvesteringar ofta 
högre än andra åtgärder. Det får till följd att åtgärder och styrmedel 
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som bidrar till miljömålen men som minskar framkomlighet, hastig-
het och attraktivitet för personbils- och lastbilstrafiken vanligen har 
svårt att bli samhällsekonomiskt effektiva enligt dagens effektbedöm-
ningar. Kritiken av restidsvärderingens dominans har i ett europeiskt 
projekt som letts av Wuppertal Institute for Climate, Environment and 
Energy sammanfattats till följande punkter.117 

• Totala tidsvinster för projekt är vanligtvis resultatet av många 
små tidsbesparingar som totalt inte är relevanta för den enskilde 
trafikanten. 

• Individers restid tenderar att vara konstanta över tid, vilket be-
tyder att tidsbesparingar primärt medger längre res- och trans-
portsträcka. 

• Tidsvärderingarna som används i dag är alltför homogena för att 
på ett korrekt sätt återge olika resenärers värdering av tid. Viss 
differentiering görs dock och utredningen konstaterar att i 
Sverige skiljer sig restidsvärderingen mellan olika färdsätt och för 
olika typer av ärenden. 

Restidssäkerhet kan vara högre värderad jämfört med restidsbespar-
ingar av den enskilde trafikanten. Kostnads-nyttoanalysens inflytande 
på nationell transportplanering problematiseras vidare i en avhand-
ling118 från Linköpings universitet. Frågor som tas upp är utmaningar 
med att kostandsnyttoanalysen gör anspråk på att vara ett neutralt 
beslutsunderlag och att den anses kunna representera individers vär-
deringar genom betalningsvilja. 

I en intervjustudie119 om hinder och möjligheter för att öka kol-
lektivtrafikandelen lyfts trafikprognoser och samhällsekonomiska ana-
lyser, kostnads-nyttoanalyser, fram som problematiska. Trafikprog-
noserna beskrivs ge en verklighetsbild som från början är färgad och 
utformad utifrån ett bilfokus och därför har begränsningar i att fånga 
utvecklingen för gång, cykel och kollektivtrafik. Prognoserna anses 
också behandlas som en sanning trots att de bygger på antaganden 
och förenklingar av verkligheten.120 För de samhällsekonomiska ana-
lyserna framkommer en stor skepsis över såväl värderingen de byg-

 
117 Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (2014), s. 10. 
118 Thoresson, Karin (2011), s. 222. 
119 Dickinson, Joanna m.fl. (2016). 
120 Dickinson, Joanna m.fl. (2016), s. 108. 
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ger på som för tillämpningen. Vissa perspektiv som tidvärderingar 
anses få en orimligt stor tyngd medan andra perspektiv är sämre 
representerade. Ett specifikt problem som tas upp är att biltrafikan-
tens tid värderas högre jämfört med tiden för personen som reser 
kollektivt. Ett resultat är att satsningar för ökad biltrafik gynnas 
medan kollektivtrafiken missgynnas.121 

Transportekonomiska modeller med kostnads-nyttoanalyser anses 
också ha påtagliga och systematiska snedvridningar som favoriserar 
mobilitet framför tillgänglighet.122 Inom trafikpsykologisk forskning 
har det lanserats komplementära mått för att analysera tillgänglighet. 
Ett sådant mått är upplevd tillgänglighet där andra värden än mone-
tärt baserade tidsvinster uppskattas.123 

Restidsvärderingen som del i kostnads-nyttoanalysen och dess på-
verkan på rättvise- och fördelningsfrågor har vidare studerats utifrån 
förutsättningen att restidsvinster byts ut mot tillgänglighetsvinster.124 
En av slutsatserna är att tillgänglighet som mått ger vissa rättvise-
fördelar framför restidsmåttet. Den viktigaste effekten som lyfts 
fram är att de grupper som i dag är underrepresenterade i form av antal 
resor och reslängd inte blir missgynnade av ett tillgänglighetsmått på 
samma sätt som av ett restidsmått. 

Ett annat problem med prognosmodellerna är att de undervärderar 
effekter av åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken. Det gäller främst 
att åtgärder som minskar trängsel och förseningar, vilka är viktiga 
för kollektivtrafikens attraktionskraft, inte ger utslag på efterfrågan i 
modellerna.125 

Ett ytterligare problem med Trafikverkets samhällsekonomiska 
modell är användandet av diskontering som innebär att värdet av 
framtida effekter som klimat avtar med tiden. Problemet med dis-
konteringsränta har beskrivits av Vetenskapliga Rådet för Hållbar 
Utveckling126. Rådet anser i en rapport om samhällsekonomiska ana-
lyser att:127 
  

 
121 Dickinson, Joanna m.fl. (2016), s. 108. 
122 Litman, Todd (2013), s. 1. 
123 Lättman, Katrin (2018), s. 6. 
124 Martens, Karel m.fl. (2017), s. 13. 
125 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 11. 
126 Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling inrättades 2015 av regeringen som en del av 
Miljövårdsberedningen. 
127 Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (2018), s. 7. 
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En hög diskonteringsränta blir oförenlig med långsiktig hållbarhet om 
den leder till att åtgärder som är nödvändiga för att nå sådan hållbarhet 
väljs bort eftersom de inte faller ut som samhällsekonomiskt lönsamma 
i analysen. 

Vetenskapliga rådet ger i sin rapport flera rekommendationer. En 
rekommendation är att de samhällsekonomiska analyserna behöver 
uppdateras och utvecklas för att bättre kunna stödja ett beslutsfattande 
kring klimat och Agenda 2030-frågor. En annan rekommendation 
gäller just diskonteringsräntan. Rådet anser att räntan bör vara så låg 
att den är förenlig med långsiktig hållbarhet och generationsmålet. 
Rådet anser också att en med tiden sjunkande diskonteringsränta bör 
övervägas och att det finns vetenskapliga argument för en sådan för-
ändring.128 

Utredningen anser att den kritik som förs fram mot tillämpning 
av kostnads-nyttoanalyser visar på betydande hinder mot att kunna 
analysera och vidta relevanta åtgärder och styrmedel för ett transport-
effektivt samhälle. När valet står mellan två olika dragningar av en 
väg kan en samhällsekonomisk kalkyl vara ett bra underlag, men när 
det handlar om förändringar av transportsystemet och val av långsiktig 
planeringsinriktning, dvs. strategiska vägval och handlingsinriktningar, 
är dagens kostnadsnyttokalkyler olämpliga som beslutsunderlag. Ut-
redningen anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag 
att analysera och dra lärdomar av metoder och modeller som används 
nationellt och internationellt och som beskriver nyttor och kostna-
der av styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt samhälle.  

I uppdraget ingår att, utifrån de nationella och internationella erfar-
enheterna, granska användningen av analysmetoder och kalkylvärden 
i den s.k. ASEK-rapporten (Analysmetod och samhällsekonomiska kal-
kylvärden för transportsektorn). Granskningen ska syfta till att tydlig-
göra begränsningar med samhällsekonomiska kalkyler och kalkylvär-
den samt under vilka förutsättningar de ska utgöra ett beslutsunderlag 
i transportplaneringen. Uppdraget bör utföras av Trafikverket i sam-
råd med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Sjöfarts-
verket, Trafikanalys och Transportstyrelsen. 

 
128 Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (2018), s. 8. 
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8.3 Transportvillkor bör regleras i miljöbalken 

Utredningens förslag: Det ska läggas till en ny punkt i 22 kap. 
25 § miljöbalken som innebär att ett tillstånd i förekommande fall 
ska innehålla bestämmelser om de villkor som behövs för att 
minska miljö- och klimatpåverkan från sådana transporter som 
utgör s.k. följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken. 

Skäl för utredningens förslag 

Det framgår av 16 kap. 7 § miljöbalken och av rättspraxis att trans-
portvillkor kan meddelas för tillståndspliktiga verksamheter. Med an-
ledning av utredningens förslag129 i delbetänkandet En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden om att miljöbalken ska tillämpas 
så att klimatförändringar minimeras och att utsläpp av växthusgaser 
ska redovisas och bedömas i miljöbedömningen och tillståndspröv-
ningen, anser utredningen att det även bör införas i miljöbalken att 
transportvillkor ska meddelas för tillståndspliktiga verksamheters 
transporter i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. Tillsammans 
med förslaget om en ändrad platsvalsregel i avsnitt 4.1, kan trans-
portvillkor bidra till ett transporteffektivt samhälle. 

Eftersom det redan är möjligt att föreskriva transportvillkor är 
syftet inte att skärpa det som redan gäller utan endast att tillförsäkra 
att sådana villkor föreskrivs i större utsträckning än som görs i dag. 

Transporter till och från tillståndspliktiga verksamheter ska beaktas 

Vid tillståndsprövning av en verksamhet ska enligt 16 kap. 7 § miljö-
balken hänsyn tas till andra verksamheter eller särskilda anläggningar 
som kan komma att behövas för att verksamheten ska kunna komma 
till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Som framgår av 
förarbetena130 ska alltså även de s.k. följdföretag som behövs för den 
ansökta verksamheten beaktas vid bedömningen av verksamhetens 
tillåtlighet och på vilka villkor detta får ske. Som exempel på sådana 
följdföretag nämns vägar och kraftledningar samt farliga transporter 

 
129 SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, s. 137 f och s. 174 f. 
130 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 208. 
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som ska ske till och från den prövade verksamheten. Både följdverk-
samheter under driftsfasen och anläggningsfasen omfattas.131 

Vidare framgår av förarbetena132 att en rimlig avgränsning ska 
göras så att endast följdföretag som har ett omedelbart samband med 
den verksamhet som tillståndsprövas beaktas. Högsta domstolen har 
i rättsfallet NJA 2004 s. 421 utvecklat i vilken utsträckning trans-
porter till och från en miljöfarlig verksamhet kan beaktas som följd-
företag vid tillståndsprövningen. Domstolen konstaterade att frågan 
om var gränsen går för att ett följdföretag ska anses ha ett omedel-
bart samband med den tillståndsprövade verksamheten får avgöras 
genom en sammanvägning av omständigheter som transporternas kar-
aktär och omfattning, var transporterna befinner sig i förhållande till 
anläggningen samt olägenheterna från transporterna satta i relation 
till olägenheterna från övrig trafik och verksamhet. En rimlig avgräns-
ning kan enligt Högsta domstolen vara att kräva av den som sökt till-
stånd att denne redovisar miljökonsekvenser av transporter till och 
från en anläggning i anläggningens närområde och beroende på hur 
allvarliga olägenheterna visar sig bli, kan tillståndsmyndigheten för-
ena tillståndet med villkor för sådana transporter, meddela ett prövo-
tidsförordnande eller ytterst avslå ansökan. 

En anläggnings närområde har i MÖD 2004:35 bedömts omfatta 
utsläpp inom en radie av en, fem respektive tio mil från anläggningen 
och i MÖD 2005:52 var tolkningen av begreppet närområde beroende 
av vilken typ av miljöpåverkan som transporterna gav upphov till var-
vid en genomgång gjordes av de olika emissionerna och deras olika 
utbredningsområden. 

Följdföretag kan regleras med s.k. transportvillkor 

Den som ansöker om tillstånd till en miljöfarlig verksamhet ska redo-
visa vilka följdföretag som kan bli aktuella och konsekvenserna av 
dem i en miljökonsekvensbeskrivning.133 Enligt 6 kap. 35 § 4 och 5 
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning i en specifik miljö-
bedömning innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning 
av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas med-
föra i sig eller till följd av yttre händelser samt uppgifter om de åtgär-

 
131 Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, s. 166. 
132 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 208. 
133 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 208. 
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der som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de 
negativa miljöeffekterna. 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande134 att det skulle förtyd-
ligas i 6 kap. 35 och 43 §§ miljöbalken att de åtgärder som planeras 
för att minimera en verksamhets eller åtgärds utsläpp av växthusgaser 
ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i en specifik miljö-
bedömning och bedömas i tillståndsprövningen. Utredningen före-
slog även att det skulle införas två nya bestämmelser i 22 kap. miljö-
balken om att en ansökan om tillstånd till en verksamhet som avses 
i artikel 10 och bilaga 1 i EU:s industriutsläppsdirektiv135 ska inne-
hålla förslag till hur verksamhetens utsläpp av växthusgaser kan mini-
meras vilket även ska bedömas i ett tillstånd till en sådan verksamhet. 

Av den allmänna hänsynsregeln i 2 kap. 3 § miljöbalken följer att 
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön. Klimaträttsutredningen före-
slog i sitt delbetänkande136 att detta även ska gälla i syfte att minimera 
klimatförändringar. Av förarbetena137 till bestämmelsen framgår att 
utöver skador och olägenheter som orsakas av fastighetsanknuten 
verksamhet omfattas sådana verkningar från verksamhet och åtgär-
der som inte sker genom användande av mark, byggnad eller anlägg-
ning. Detta innebär enligt samma förarbeten att krav med stöd av 
bestämmelsen kan ställas även på exempelvis transporter. 

Tillstånd som har meddelats med stöd av miljöbalken får enligt 
16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. Av 22 kap. 25 § miljö-
balken framgår att en dom som innebär att tillstånd ges till en verk-
samhet i förekommande fall bl.a. ska innehålla bestämmelser om villkor 
om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik samt de 
villkor som i övrigt behövs för att skydda värdefulla natur- och kul-
turmiljöer eller för att förhindra annan skada på eller olägenhet för 
omgivningen. Vad domen ska innehålla i varje enskilt fall ska anpas-
sas till ansökan och till de frågor som aktualiseras i prövningen.138 

 
134 SOU 2021:21, s. 174 f. 
135 Direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar)(industriutsläppsdirektivet). 
136 SOU 2021:21, s. 141 f. 
137 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 15–16. 
138 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 246. 
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I praxis finns flera avgöranden om vad s.k. transportvillkor kan 
omfatta. I NJA 2004 s. 421 konstaterade Högsta domstolen att för-
utsättningar som måste vara uppfyllda om villkor ska kunna före-
skrivas är att sökanden måste ha faktiska och rättsliga möjligheter 
att ta ansvar för uppfyllandet av villkoret, att transporterna inte får 
vara på stort avstånd från anläggningen och på det avståndet endast 
utgöra en liten del av den totala trafiken och olägenheterna från denna 
samt inte innebära en indirekt reglering av transportsektorn, t.ex. 
särskilda avgaskrav på lastbilar och fartyg. 

I MÖD 2003:45 skulle bolaget utreda möjligheterna att övergå 
till järnvägstransporter trots att bolaget ansåg att det inte var möjligt 
att föreskriva villkor som rör transporter till och från en anläggning 
när transporterna inte utförs av bolaget i egen regi. I MÖD 2004:35 
konstaterade Miljööverdomstolen att tänkbara åtgärder för att mot-
verka störningarna var att övergå från biltransporter till mer miljö-
vänliga transporter på järnväg eller med fartyg eller att optimalt ut-
nyttja de transporter som ger lägsta störningar eller andra åtgärder 
som har med de transporttekniska eller logistiska lösningarna att 
göra. Domstolen fann att verksamhetsutövaren och beställaren av 
transporterna hade de bästa förutsättningarna att finna lösningar. 

I t.ex. MÖD 2004:80 och MÖD 2005:23 ålades verksamhetsutöv-
aren att utreda den miljöpåverkan som transporterna till och från 
verksamheten kunde orsaka i anläggningens närområde samt möjlig-
heterna att genom val av transportslag eller transportlösningar minska 
påverkan och i MÖD 2007:5 föreskrevs ett tydligt villkor om aktiv 
transportstyrning och förarutbildning. Däremot fann Miljööverdom-
stolen i MÖD 2005:10 att det fanns begränsade möjligheter att inom 
ramen för en tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt miljö-
balken föreskriva villkor som reglerar fartygstrafiken eftersom den 
som är ansvarig för en allmän hamn som huvudregel inte kan vägra 
fartyg tillträde till hamnen eller uppställa krav på fartygen för att de 
ska få trafikera hamnen. 

I Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 april 2020 i mål 
nr M 214-19 ansåg domstolen att bl.a. vägnätets utseende och pågå-
ende infrastruktursatsningar gjorde att det saknades förutsättningar 
att ålägga bolaget styrmedel avseende lastbilstrafikens vägval eller val 
av transportslag. Mark- och miljööverdomstolen ansåg vidare att 
villkor inte skulle föreskrivas avseende handlingsplan, aktiv transport-
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styrning, förarutbildning eller att viss del av transporterna ska ske 
med fordon av senaste miljöklass. 

IVL kom i underlagsrapporten Transporteffektivitet – i lagens 
namn139 fram till att det inte fanns rättsliga hinder mot att sätta trans-
portvillkor om transportval som minimerar miljöpåverkan i en vidare 
mening inklusive klimathänsyn eftersom transportvillkor som kan 
sättas utifrån lokal miljöpåverkan även kan inkludera klimathänsyn.140 
I rapporten anges också att de positiva effekter för klimatet som kan 
fås av exempelvis en omläggning av transporter från väg till järnväg 
även kan minska trafikbuller och luftutsläpp i närområdet. IVL kon-
staterade dock att prövningsmyndigheter är väldigt restriktiva med 
att föreskriva transportvillkor och i princip aldrig har gjort det med 
hänvisning till transporteffektivitet eller klimat.141 

Det finns alltså stöd i lagstiftningen för att föreskriva transport-
villkor med de begränsningar som följer av praxis, dvs. att sökanden 
måste ha faktiska och rättsliga möjligheter att ta ansvar för upp-
fyllandet av villkoret, att transporterna inte får vara på stort avstånd 
från anläggningen och på det avståndet endast utgöra en liten del av 
den totala trafiken och olägenheterna från denna samt inte innebära 
en indirekt reglering av transportsektorn. Transportvillkor som har 
föreskrivits har t.ex. avsett att utreda möjligheterna att övergå från 
transporter med bil till järnväg eller fartyg,142 och att optimalt ut-
nyttja de transporter som ger lägsta störningar eller andra åtgärder som 
har med de transporttekniska eller logistiska lösningarna att göra.143 
Det finns avgöranden där verksamhetsutövaren har ålagts att utreda 
den miljöpåverkan som transporterna till och från verksamheten kunde 
orsaka i anläggningens närområde samt möjligheterna att genom val 
av transportsätt eller transportlösningar minska påverkan.144 Även 
aktiv transportstyrning och förarutbildning har föreskrivits.145 Det 
har däremot funnits begränsade möjligheter att föreskriva transport-
villkor om det på något sätt utgör hinder för andra verksamheter eller 
om det av andra anledningar saknas förutsättningar.146 

 
139 Roth, Anders m.fl. (2021), s. 30 f. 
140 Se även SOU 2021:21. 
141 De transportpolitiska målen och målen i miljömålssystemet redovisas i bakgrunden, 
kapitel 7. 
142 MÖD 2003:45 och MÖD 2004:35. 
143 MÖD 2004:35. 
144 MÖD 2004:80 och MÖD 2005:23. 
145 MÖD 2007:5. 
146 MÖD 2005:10 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 april 2020 i mål nr M 214-19. 
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Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att domstolarna har 
ett relativt stort bedömningsutrymme när det gäller att avgöra om 
transportvillkor ska föreskrivas och hur villkoren i så fall ska se ut 
efter en sammanvägning i varje enskilt fall av transporternas karaktär 
och omfattning, var transporterna befinner sig i förhållande till an-
läggningen samt olägenheterna från transporterna satta i relation till 
olägenheterna från övrig trafik och verksamhet. Trots detta anser 
utredningen att det inte föreskrivs transportvillkor i tillräcklig ut-
sträckning. 

Transportvillkor kan bidra till ett transporteffektivt samhälle 

I det av Naturvårdsverket finansierade forskningsprojektet MERIT147 
genomfördes en praktisk och juridisk undersökning av miljömåls-
systemet och tillståndsprocesserna. Syftet var att beskriva hur till-
ståndsprocesserna bättre skulle kunna bidra till att uppfylla miljö-
kvalitetsmålen. Enligt en kartläggning i MERIT, uppskattades att 
48 procent av växthusgasutsläppen i Sverige härrör från tillstånds-
pliktig miljöfarlig verksamhet, exklusive tillståndspliktigt jordbruk. 
Det rör sig huvudsakligen om direkta utsläpp från industri- och 
energianläggningar men av kartläggningen framgår att även utsläpp 
av växthusgaser från transporter och arbetsmaskiner som härrör från 
de tillståndspliktiga verksamheterna bör räknas hit. Bedömningen i 
MERIT var att minst en tiondel av utsläppen från inrikes transporter 
kommer från transporter till och från tillståndspliktiga verksamheter 
vilket är inräknat i de 48 procenten. Miljökonsekvensbeskrivningar 
från t.ex. tillståndsprövningar av Trelleborgs hamn och Landvetters 
flygplats har dessutom visat att runt en tredjedel av de totala växthus-
gasutsläppen från sådana verksamheter kan härröra från marktrans-
porter av gods och passagerare till och från anläggningen.148 Det ska 
dock anmärkas att verksamheternas kärnverksamheter utgörs av just 
transporter. 

Romson m.fl. har i en artikel149 i Nordisk miljörättslig tidskrift 
undersökt tillämpningen av transportvillkor i praxis och konstaterar 

 
147 MERIT – Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser (2021), Naturvårdsverket, rap-
port 6966. Se även Lindblom, Erik m.fl. (2020), s. 14. 
148 Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande mål nr M 867-08, Växjö tingsrätt, miljödom-
stolen, deldom den 24 april 2010 och mål nr M 1030-13, Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljö-
domstolen, deldom den 17 juni 2015. 
149 Romson, Åsa m.fl. (2021). 
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att när klimatomställningen kräver mer insatser för byte av trans-
portslag och minimering av transportarbetet har behoven av kom-
pletterande styrmedel på transportområdet ökat. Enligt Romson m.fl. 
kan villkor som styr val av transportsätt och främjar transporteffek-
tivitet utgöra komplement till både allmän styrning av transport-
sektorns miljöpåverkan och till bedömningen av lokalisering av den 
enskilda transportintensiva anläggningen. 

Växthusgasutsläpp från transporter till och från tillståndspliktiga 
verksamheter utgör alltså en inte oväsentlig del av de nationella växt-
husgasutsläppen. Enligt utredningens bedömning bör därför tillstånd 
till verksamheter i större utsträckning än i dag förenas med transport-
villkor så att verksamheternas totala miljö- och klimatpåverkan kan 
minska och bidra till ett transporteffektivt samhälle. Dessutom med-
för minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar från transporter 
betydande hälsovinster och bidrar till att klara förväntade framtida 
strängare krav för luftkvalitet.150 

Det bör vara obligatoriskt att föreskriva transportvillkor för 
tillståndspliktiga verksamheter när det är befogat 

I enlighet med utredningens direktiv151 och den analys utredningen 
gjorde i delbetänkandet152 behöver lagstiftningen genom miljöbalken 
komplettera övriga styrmedel på transportområdet. 

De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att föreskriva 
transportvillkor enligt miljöbalken är väl inarbetade i rättspraxis och 
det finns enligt utredningens uppfattning inte skäl att utöka tillämp-
ningsområdet. Det som däremot behöver åtgärdas är att transport-
villkor behöver föreskrivas i högre utsträckning än vad som sker i dag. 
Genom att föra in vad som redan gäller enligt rättspraxis i lagstiftningen 
och göra till huvudregel att förena tillstånd med transportvillkor där 
det är relevant, måste prövningsmyndigheterna besluta om sådana 
villkor och endast avstå från att föreskriva transportvillkor när det 
inte är befogat i det enskilda fallet. 

 
150 Se Världshälsoorganisationens (WHO) nya riktvärden för luftkvalitet 
www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nya-riktlinjer-
fran-who-starker-halsoargumentet-for-luft--och-klimatatgarder. 
151 Dir. 2019:101, Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål. 
152 SOU 2021:21, s. 317 f. 
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De ändringar av miljöbalken som Klimaträttsutredningen föreslog 
i delbetänkandet153 innebär bl.a. att följdföretags växthusgasutsläpp 
ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen tillsammans med uppgifter om de åtgärder som planeras för 
att minimera sådana utsläpp.154 Detta ska sedan bedömas av tillstånds-
myndigheten i ansökan och i tillståndet.155 Om dessa ändringar genom-
förs kommer det att finnas ett tydligare underlag för att bedöma under 
vilka förutsättningar ett tillstånd kan förenas med transportvillkor. 
Även om klimatpåverkan ska redovisas och bedömas156 redan enligt 
gällande regelverk behöver detta enligt utredningens motivering i del-
betänkandet förtydligas i lagstiftningen eftersom det inte sker i till-
räcklig utsträckning.157 

Bestämmelsen i 16 kap. 7 § miljöbalken reglerar bara vad som ska 
beaktas vid tillståndsprövningen, inte i vilka avseenden man får före-
skriva villkor. Utredningen anser att ett förtydligande därför behöver 
göras vad gäller transportvillkor eftersom inte sådana villkor föreskrivs 
i tillräcklig utsträckning och ännu inte har föreskrivits med hänvis-
ning till klimat. 

Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall finns flera exem-
pel i praxis som kan tjäna som vägledning, t.ex. att tillgängliggöra 
möjligheter att ladda elfordon, att verka för att transporter till och 
från en verksamhet görs på ett miljöanpassat sätt, att gods transpor-
teras i så hög grad som möjligt på järnväg eller fartyg eller att före-
skriva om handlingsplaner, t.ex. att ställa upp mål att andelen trafik 
med vissa transportsätt inte ska öka eller att regelbundet analysera 
transportlösningar och genomföra förbättringar i samråd med till-
synsmyndigheten.158 Handlingsplanerna kan sedan utgöra stöd för 
tillsynsmyndigheten att kräva uppföljningar i miljörapporten. Flera 
av dessa villkor bidrar även till att uppfylla andra miljökvalitetsmål, 
t.ex. Frisk luft och God bebyggd miljö, genom att minska utsläppen 
av t.ex. kväveoxider och partiklar eller att minska buller. 

Genom att lägga till en ny punkt i 22 kap. 25 § miljöbalken om att 
ett tillstånd i förekommande fall ska innehålla de villkor som behövs 
för att minska miljö- och klimatpåverkan från sådana transporter som 

 
153 SOU 2021:21, s. 174 f. 
154 Förslag om ny 6 kap. 35 § 6 miljöbalken. 
155 Förslag om ny 6 kap. 43 § och 22 kap. 25 h § miljöbalken. 
156 6 kap. 35 § 4 och 5 samt 43 §§ miljöbalken. 
157 SOU 2021:21, s. 176 f. 
158 Se t.ex. Miljööverdomstolens dom den 19 april 2011 i mål nr M 1956-10, MÖD 2004:35, 
MÖD 2003:45 och MÖD 2005:23. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

447 

utgör s.k. följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken, blir det tydligt 
för prövningsmyndigheten att sådana villkor alltid ska övervägas om 
det är befogat utifrån den prövning som ska göras enligt de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. En sådan förändring bör därför 
genomföras samtidigt med utredningens förslag i delbetänkandet att 
miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras och att 
2 kap. 3 § första stycket miljöbalken även gäller i syfte att minimera 
klimatförändringar.159 

Eftersom länsstyrelser och kommunala nämnder också prövar verk-
samheter med transporter bör ändringen även gälla dem. Utredningen 
föreslår därför en följdändring i 19 kap. 5 § miljöbalken. 

8.4 Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utredningens förslag 
Ändringar av förordningen (2015:579) om stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer 
I 1 § 1 ska åtgärder som leder till ökad andel persontransporter 
med gångtrafik läggas till som stödberättigade åtgärdstyper. Gång-
trafik läggs också till i uppräkningen av transportsätt i bestämmel-
sens sista stycke. 

En ny 1 § 3 införs som medger stöd till kommuner och regioner 
för åtgärder i städer som leder till minskad transportefterfrågan 
eller effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. 

Ett tillägg ska också göras i 2 § 1 samma förordning om att stöd 
får ges till anläggandet av anslutande gångvägar till anläggning för 
lokal eller regional kollektivtrafik. I samma bestämmelse ska ett 
tillägg införas om att stöd får ges till investeringar som tillgodoser 
ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov och som avser en 
väg, gata, allmän plats eller annan anläggning för gångväg. 

Avslutningsvis, ska det i 7 § läggas till åtgärder som bidrar till 
en begränsning av biltrafiken som möjlig motprestation från kom-
munen eller regionen. 

  

 
159 SOU 2021:21, s. 137 f. 
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Uppdrag till Trafikverket om förhandlingsbaserade stadsmiljö-
avtal 
Regeringen ska ge Trafikverket i samverkan med Boverket, Natur-
vårdsverket, Energimyndigheten, Trafikanalys och Vinnova i upp-
drag att undersöka förutsättningarna för en reglering av hur staten 
kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner 
och regioner kring hållbar utveckling av transporter i tätort, med 
fokus på större kommuner och stadsregioner. En förutsättning för 
uppdraget bör vara att biltrafiken inom avtalsområdet inte får öka 
och att den på sikt ska minska. 
 
Utredning om möjlighet för driftstöd av kollektivtrafik 
Regeringen ska tillsätta en utredning för att klarlägga om statligt 
stöd får och bör kunna ges till drift av lokal eller regional kollek-
tivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal eller som separat stöd 
om så bedöms lämpligt. 

Skäl för utredningens förslag 

Utvecklade stadsmiljöavtal kommer att vara en viktig del i arbetet 
mot ett transporteffektivt samhälle. Trafikarbetet i städer utgör cirka 
30 procent av trafikarbetet med personbil i Sverige160, men även om 
huvuddelen av trafikarbetet sker utanför städerna är en högre ambi-
tionsnivå för städers arbete fortfarande viktig. Det finns flera skäl till 
detta. Resor som huvudsakligen sker utanför städer kan fortfarande 
ha en målpunkt i städer, varför påverkan av åtgärder i städer kan bli 
större än vad som visas av faktiskt körda kilometrar. Ett annat viktigt 
skäl till att fokusera på städer är att potentialen till att påverka bil-
trafikens andel och trafikarbetet med personbil är som störst i stads-
områden. Även bilinnehavet kan påverkas i städer till följd av samlade 
paket med åtgärder. Ett minskat bilinnehav skulle påverka inte bara 
resor i stadsmiljö utan också längre resor där t.ex. destinationer med 
god kollektivtrafiktillgänglighet får större attraktionskraft. Utred-
ningen vill här poängtera att arbete och åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle inte bara är aktuellt och relevant för större städer 
utan även för mindre och medelstora städer. 

 
160 Hennlock, Magnus m.fl. (2020), s. 33. 



SOU 2022:21 Utredningens förslag – transporteffektivt samhälle 

449 

I avsnitt 8.1 beskrivs hur städer som arbetat framgångsrikt med 
transporteffektivitet har gjort bilanvändandet långsammare, dyrare 
och mindre attraktivt samtidigt som säkerhet, bekvämlighet och möj-
lighet att gå, cykla och åka kollektivt har förbättrats. Här kan utveck-
lade stadsmiljöavtal spela en avgörande roll eftersom de har potential 
att innehålla både styrmedel som gör det dyrare och svårare att köra 
bil samtidigt som investeringar förbättrar möjligheterna att gå, cykla 
och åka kollektivt. Kombinationen av kommunala åtgärder och stat-
liga pengar till investeringar gör det också möjligt för den lokala poli-
tiken att få mandat för mer restriktiva bilåtgärder. 

8.4.1 Utvidgning av nuvarande stadsmiljöavtal 

Nuvarande stadsmiljöavtal utgår från förordningen om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer. I dag finns bl.a. möjligheter att söka stöd 
för investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt 
transportbehov för kollektivtrafik och cykel. Det kan t.ex. gälla en 
spåranläggning, hållplats eller en cykelparkering. Utredningen före-
slår att stöd även ska kunna sökas för infrastruktur för gång. Förbätt-
rade möjligheter för gående spelar stor roll för förutsättningarna att 
skapa en attraktiv helhetslösning och ytprioritering mellan gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil. Till exempel kan en ombyggnad av ett gatu-
rum, med mer yta för gående och stadsliv på bekostnad av körbana 
eller vägyta, medföra att en dedikerad cykelbana inte längre behövs 
för att förbättra cyklisters framkomlighet och säkerhet. För att priori-
tera cyklingen kan i stället det gatuutrymme som är kvar skyltas om 
till en cykelfartsgata med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Utifrån hur kommuner i dag arbetar är det också logiskt att in-
kludera infrastruktur för gång. Enligt en studie vill kommuner ändra 
förhållningssätt i sin trafik- och stadsplanering och planera för tillgäng-
lighet i stället för den planering för rörlighet som tidigare varit domi-
nerande. I en mer tillgänglighetsstyrd planering, med en attraktiv stad 
i fokus, lyfts det fram i studien att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
prioriteras framför biltrafiken. Ökad möjlighet till gångtrafik spelar 
en viktig roll för att möjliggöra ett ökat fokus på tillgänglighet. 

Ytterligare ett motiv till att inkludera gång är betydelsen av att 
kunna genomföra samlade paket med åtgärder för att kunna minska 
biltrafiken. Åtgärdspaket bör innehålla både morot och piska och 
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där kan ökade möjligheter till gång spela en viktig roll som morot 
samtidigt som minskad tillgång på parkering kan utgöra en piska. 

Ett tydligt exempel på en stad som prioriterat gång är spanska 
Pontevedra med cirka 80 000 invånare. I Pontevedra ser man först till 
fotgängarnas behov och i det ingår att även möjliggöra att barn kan 
leka på gator och torg samt att äldre och funktionshindrade ska kunna 
ta sig fram. Nästa steg i prioritetsordningen är cykel följt av kollek-
tivtrafik och med biltrafiken sist. Ett stort fokus på gåendes villkor 
tillsammans med andra åtgärder som sänkt hastighet till 30 km/h och 
skärpt parkeringspolitik har lett till betydande minskningar av bil-
trafiken.161 Förändringarna har gjorts med stort medinflytande och 
förankring från såväl invånare som handlare och kritik som framförts 
innan åtgärderna genomfördes har upphört när många dragit nytta 
av det nya gatulivet. Handlare och butiksinnehavare har också i de 
flesta fall ökat sin omsättning. Samma borgmästare som initierade om-
daningen är efter 19 år fortfarande kvar i ämbetet, omvald fem gånger. 

För att öka möjligheterna till fler verkningsfulla åtgärder och mot-
prestationer föreslår utredningen att förordningen om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer kompletteras så att åtgärder även kan gälla 
gång genom tillägg i 1, 2 och 3 §§. I 2 § 1 görs ett speciellt förtydli-
gande om att stöd till anläggande av anslutande gångvägar till kollek-
tivtrafik är stödberättigat för att möjliggöra och lyfta fram gång-
åtgärder som ser till hela resan. 

En ny formulering i 1 § 3 införs som medger stöd för åtgärder i 
städer som leder till minskad transportefterfrågan eller effektivare 
användning av befintlig transportinfrastruktur. Det kan t.ex. handla 
om att realisera införandet av en ny parkeringspolicy genom att ta 
bort parkeringsplatser och bygga om i gaturummet. 

Inom de norska byväxtavtalen (Byveksavtale)162 är det möjligt att 
söka stöd för drift av kollektivtrafik. Byväxtavtalen är avsiktsförklar-
ingar mellan staten och stadsregioner och innehåller förutom ett noll-
växtmål för biltrafiken även inriktningar för samhällsplanering och 
markanvändning. Behovet av driftsstöd kommer sannolikt att uppstå 
även i Sverige i takt med det ökade behovet av investeringar inom 
utvecklade stadsmiljöavtal och för att underlätta en återhämtning i 
spåren av pandemin. Möjlighet till statligt stöd till drift av kollek-

 
161 Holm, Fredrik (2019), s. 55. 
162 www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/kollektivtransport/belonningsordningen-bymiljoavtaler-og-
byvekstavtaler/id2571977. 
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tivtrafik ska dock inte utnyttjas till ett kontinuerligt driftsstöd över 
lång tid. Eventuella driftstöd bör i stället vara knutna till stadsmiljö-
avtal och specifika projekt. Ett exempel kan vara stadsutvecklings-
projekt med byggnation av nya bostäder. I nya områden sker ofta 
färdigställande av bostäder och verksamheter successivt och därmed 
också inflyttningen av boende och företag. För att kunna etablera håll-
bara resvanor behöver attraktiv kollektivtrafik finns på plats redan när 
de första inflyttningarna sker. Det är viktigt att etableringen av nya 
bostäder och verksamheter med lågt parkeringstal för bilar kopplas 
ihop med ett kompenserande utbud av mobilitetstjänster där kol-
lektivtrafiken är central. Det innebär att trafikutövaren behöver ha 
ett högt trafikeringsutbud även om beläggningen är låg, vilket kan 
leda till att trafiken behöver drivas med förlust under de första åren. 
Utredningen anser att stöd till drift av kollektivtrafik kan vara en 
viktig åtgärd och stödform för att stärka arbetet med stadsmiljöavtal. 
För att kunna gå vidare behöver dock frågan utredas ytterligare, inklu-
sive förenlighet med statsstödsreglerna. Utredningen föreslår därför 
att regeringen tillsätter en utredning som ska se över om statligt stöd 
får och bör kunna ges även till drift av lokal eller regional kollektiv-
trafik inom ramen för stadsmiljöavtal. 

I 7 § förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 
föreslår utredningen att kompletteringar ska göras som anger att 
motprestationer, förutom att bidra till en ökad andel hållbara trans-
porter, även inkluderar åtgärder som kan bidra till att begränsa bil-
trafiken. Syftet är att förbättra möjligheterna att effektivt verka för 
ett transporteffektivt samhälle, där trafikarbetet med personbil, last-
bil och inrikes flyg minskar. Liksom tidigare kan motprestationer 
också bestå av ökat bostadsbyggande. 

Utvidgade stadsmiljöavtal ska kunna sökas av alla kommuner. Ut-
värderingar visar dock att små kommuner även med dagens system 
har svårt att söka på grund av bristande resurser och kompetens.163 
Det behövs därför ett speciellt kompetensstöd riktat till mindre kom-
muner, vilket också föreslås i avsnitt 8.2.2. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att dagens stadsmiljöavtal 
fyller en viktig funktion, men att de behöver utvidgas för att öka möj-
ligheterna att framgångsrikt verka för ett transporteffektivt samhälle. 

 
163 Holm, Fredrik (2019), s. 27. 
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8.4.2 Undersök förutsättningarna för ett nytt styrmedel 
– förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal 

Utredningen har låtit göra en utvärdering av de finska avtalen för 
mark, boende och trafik (MBT-avtalen).164 Utredningens slutsats 
från utvärderingen och även i jämförelse med de norska avtalen är att 
det svenska systemet med ansökningsförfarande för stadsmiljöavtal 
har en alltför begränsad potential att åstadkomma biltrafikdämpande 
effekter. Från de förhandlingsbaserade avtalen i Finland och Norge 
lyfts också positiva erfarenheter fram av att staten, regionerna och 
kommunerna arbetar mot samma mål (en utförligare beskrivning av 
avtalen i Sverige, Norge och Finland finns i avsnitt 7.4.5).165 Samma 
resonemang förs i en rapport166 om stadsmiljöavtalen från Trafik-
verket som tagits fram i samarbete med andra myndigheter inom 
ramen för Miljömålsrådet. I rapporten föreslås att dagens stadsmiljö-
avtal delas upp i två typer. Ett nytt system skapas med en förhand-
lingsprocess som grund som är riktad till större städer eller stads-
regioner där tätortsgränsen sträcker sig över flera kommuner. För 
att kunna minska biltrafiken är det viktigt att alla planer och åtgärder 
samt investeringar som berör området verkar i samma riktning. Det 
kan därför behövas en förhandlingsprocess för att samtliga parter på 
kommunal, regional och statlig nivå ska komma överens och genom-
föra nödvändiga förändringar. Avtal som tecknas enligt förhandlings-
modellen ska kunna löpa över hela den 12-åriga perioden för den natio-
nella infrastrukturplanen. Det är viktigt för att möjliggöra tillräcklig 
tid för framförhandling av åtgärder och styrmedel samt för att ge tid 
för införande. 

Trafikverket skriver i sin analys167 att införandet av två olika ansök-
ningsmodeller sannolikt kommer kräva en ändring av förordningen 
om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer och att det kan behöva 
förtydligas i förordningen att en analys för förhandlingsavtalen be-
höver omfatta både åtgärder och motprestationer. 

Utredningens slutsats är att det bör undersökas om nuvarande 
modell för stadsmiljöavtal bör kompletteras med förhandlingsbase-
rade stadsmiljöavtal. De förhandlingsbaserade avtalen bör vara äm-
nade för större projekt och större kommuner samt stadsregioner för 

 
164 Lund, Emma m.fl. (2021a). 
165 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 35. 
166 Trafikverket (2017), s. 6. 
167 Trafikverket (2017), s. 24. 
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att möjliggöra att aktörer från kommunal, regional och statlig nivå 
kan komma överens om åtgärder och styrmedel för att nå målen. 
Förhandlingsprocessen bör kunna utformas så att planeringsaktivi-
teterna för transportinfrastruktur, kollektivtrafikutbud och trafik-
styrande åtgärder samordnas. 

Nya förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal bör omfatta relevanta 
aktörer från nationell, regional och kommunal nivå 

Erfarenheterna från Norge och Finland visar att statens finansiering 
och delaktighet i en omställning av transportsystemet i stadsregio-
ner är viktig av flera skäl. Dels för att relativt stora investeringar kan 
behövas i t.ex. kollektivtrafiken som städer har svårt att bära själva 
men också som ett incitament för kommunerna att samordna sin 
planering och för att ställa krav på verkningsfulla motprestationer 
och styrmedel. Erfarenheterna visar också att samtliga tre nivåer 
behöver vara delaktiga. Det innebär att såväl staten som regionerna 
och den kommunala nivån bör vara delaktiga och utgå från gemen-
samma mål till skillnad från Sverige där staten och kommunerna ofta 
har olika utgångspunkter för t.ex. trafikens utveckling. 

Erfarenheterna från de nuvarande svenska stadsmiljöavtalen visar 
att det ofta är enskilda kommuner som söker stöd. För att effektivt 
kunna påverka trafiken i en stadsregion kan det dock behövas att flera 
kommuner tillsammans kommer överens om åtgärder på samma sätt 
som i Norge och i Finland. Regionerna är också en viktig part. De 
ansvarar för planeringen av infrastruktur genom länsplanerna, tar fram 
regionala utvecklingsstrategier och är ansvariga för kollektivtrafiken. 

I många regioner bedrivs redan ett regionalt planeringssamarbete, 
formellt eller informellt, som behöver vara en del av arbetet med mer 
omfattande avtal. Vid utvecklingen av stadsmiljöavtalen är det viktig 
att inte skapa helt frikopplade processer vid sidan av det befintliga 
planeringssystemet som minskar det demokratiska inflytandet. Så-
dana synpunkter har framförts både mot de finska MBT-avtalen och 
den förhandlingsplanering som skett inom ramen för Sverigeförhand-
lingens storstadsavtal.168 

För utvecklingen av förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal bör också 
erfarenheter från Sverigeförhandlingens storstadsavtal169 tas tillvara. 

 
168 Riksrevisionen (2021), s. 8. 
169 www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/finansiering/storstadsavtalen. 
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En genomförd granskning av Riksrevisionen gällande statlig medfinan-
siering av regional kollektivtrafik inom Sverigeförhandlingen drar slut-
satsen att regeringen inte säkerställt att den statliga medfinansieringen 
stämmer överens med riksdagens transportpolitiska mål.170 Som en 
av rekommendationerna anger Riksrevisionen att en prioritering ut-
ifrån de transportpolitiska målen ska vara en huvudsaklig utgångs-
punkt. 

Ett tänkbart alternativ till förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal är 
att bygga vidare på Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

En förutsättning bör vara att biltrafiken inte får öka 

Trafikverket har i en studie171 låtit utreda behov av och potential för 
åtgärder och styrmedel i städer med syftet att se hur de befintliga 
stadsmiljöavtalen kan utvecklas för att svara upp mot behovet av 
biltrafikminskningar i klimatscenarier för transportsystemet. Fokus 
har varit städer i Sverige med minst 40 000 invånare, vilka är 36 stycken 
till antalet. Beräkningarna har utgått från tre typstäder represente-
rade av Göteborg, Linköping och Sollentuna. Typstäderna har valts 
ut för att representera SKR:s kommungrupper storstäder, större 
städer samt förortskommuner till storstäder.  

Beräkningar i studien har även utgått från två nivåer. Dels ett noll-
växtmål för biltrafiken, dels ett mål som utgått från Trafikverkets 
dåvarande klimatscenario (2016) som förutsatte en minskning av bil-
trafikarbetet med 30 procent som helhet för landet till 2030 för att 
klara riksdagens mål om att minska växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 
För Göteborg innebar det en minskning av biltrafiken med 37 pro-
cent till 2030, för Linköping 39 procent och för Sollentuna med 
42 procent. Sedan studien gjordes har Trafikverkets klimatscenario 
uppdaterats och det nya scenario som utvecklats, med åtgärder för 
ett transporteffektivt samhälle samt försiktig användning av förny-
bara drivmedel, visar nu på behov av en nationell trafikminskning 
med 10–20 procent.172 Studien om utvecklingsbehov för stadsmiljö-
avtal är dock fortfarande relevant eftersom den visar potential och 
möjlighet av trafikdämpande åtgärder i svenska städer. 

 
170 Riksrevisionen (2021), s. 6. 
171 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 6. 
172 Trafikverket (2020e), s. 49. 
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Beräkningarna i studien har utgått från åtgärder i fem olika åtgärds-
kategorier: 

• Stadsplanering som transporteffektiv planering och gatuutform-
ning. 

• Förändringar i mobilitetsutbud som förbättrad kollektivtrafik, 
bilpooler samt snabbcykelvägar. 

• Kommunala styrmedel som parkeringsreglering. 

• Statliga styrmedel som trängselskatt. 

• Mobility management som informationskampanjer och gröna res-
planer. 

Resultat från studien visar att städerna har förutsättningar att klara 
nollväxtmål för biltrafiken genom att arbeta med stadsplanering, kom-
munala styrmedel som parkering samt genom att förbättra tillgäng-
ligheten med gång, cykel och kollektivtrafik. Beräkningar visar också 
att det finns förutsättningar att åstadkomma en biltrafikminskning i 
städer enligt de framräknade nivåerna, men det innebär att ambitions-
nivån måste skärpas och att städerna behöver arbeta med alla till-
gängliga åtgärder inklusive statliga styrmedel. Studien påpekar också 
att generella statliga styrmedel behöver styra i rätt riktning. Som exem-
pel nämns förändringar i avdragsregler för arbetsresor, drivmedels-
skatter och sänkta hastighetsgränser. Genomförda åtgärder innebär 
inte bara att biltrafiken minskar. I t.ex. Linköping beräknas kollek-
tivtrafikresandet öka med 130 procent medan ökningen för gång- 
och cykelresorna blir 160 procent.173 

Cirka 50 procent av potentialen till ett minskat biltrafikarbete 
beror på åtgärder som bidrar till ökad framkomlighet för kollektiv-
trafiken och tillgång till bilpooler. Transportsnål planering samt gång- 
och cykelanpassad utformning av gaturummet ger också bidrag. 
Därefter ger styrmedel som parkeringsreglering cirka 40 procent av 
minskningspotentialen medan s.k. mobility management-åtgärder 
står för resterande 10 procent av potentialen.174 

En annan slutsats från studien är att det är nödvändigt att statliga, 
regionala och kommunala åtgärder används tillsammans och att de 
dessutom kompletterar varandra. På så vis blir effekten större, den 

 
173 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 39. 
174 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 6. 
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samhällsekonomiska effekten förbättras och insatserna uppfattas som 
mer samstämmiga av de aktörer och invånare som ska förändra sitt 
resande.175 Ett ytterligare viktigt motiv är att utvidgade stadsmiljö-
avtal kan erbjuda en förhandlingslösning som kan innefatta både den 
statliga, regionala och kommunal nivån. 

I avsnitt 8.2 beskrivs hur dagens prognosbaserade planering skapar 
problem och konflikter mellan Trafikverket och kommuner, där 
kommunerna kan ha mål om trafikminskningar medan Trafikverket 
prognostiserar trafikökningar. Trafikverket, å sin sida, arbetar utifrån 
beslutad styrning och tycker sig inte kunna utgå från kommunala 
mål vilka kan sakna förankring i styrmedel och åtgärder. 

De norska och finska avtalsmodellerna presenteras i avsnitt 7.4.5 
och erfarenheterna av dessa betonar vikten av att ha gemensamma 
mål mellan statlig, regional och kommunal nivå. Det norska nollväxt-
målet är extra intressant eftersom det medverkar till styrning mot ett 
transporteffektivt samhälle. Detta bekräftas i en artikel176 där mål-
styrd planerings påverkan på nationell infrastrukturplanering har 
studerats med speciellt fokus på det norska nollväxtmålet som del i 
byväxtavtalen. Slutsatsen är att val och dimensionering av åtgärder i 
den norska nationella transportplanen i stadsområden som omfattas 
av nollväxtmål till stor del utgår från nollväxtmålet för biltrafiken i 
städerna. I artikeln dras också slutsatsen att det inte är tillräckligt att, 
som i Sverige, göra känslighetsanalyser för minskad biltrafik efter-
som de inte påverkar arbetet med att planera för en fortsatt väg-
utbyggnad. I stället behövs enligt artikeln bindande mål för trafiken 
kopplat till en tydlig styrning. 

I artikeln föreslås en utveckling av de svenska stadsmiljöavtalen, 
i enlighet med nämnda slutsatser, för en styrning mot minskad bil-
trafik.177 Ett nationellt nollväxtmål för biltrafik i städer eller större 
tätortsområden föreslås, men målet kan ersättas av mer ambitiösa 
lokala mål som redan finns antagna av en del städer. Ytterligare för-
slag är att områden som omfattas av stadsmiljöavtal har behov av två 
typer av prognoser eller scenarier. Det behövs dels scenarier som 
utgår från måluppfyllelse och som används för att dimensionera infra-
strukturåtgärder, men också för samhällsplaneringen, dels traditio-
nella prognoser som visar effekten av olika styrmedelspaket och kom-

 
175 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 40. 
176 Johansson, Håkan (2021), s. 11. 
177 Johansson, Håkan (2021), s. 12. 
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binerade åtgärder. Artikeln tar också upp behovet av verkningsfulla 
styrmedel i utvecklade stadsmiljöavtal, där den norska bompengen 
både har trafikstyrande och finansierande syften i de norska byväxt-
avtalen. 

Ett av motiven till det norska nollväxtmålet är att det har visat sig 
mer samhällsekonomiskt effektivt att begränsa biltrafiken jämfört 
med att låta biltrafiken öka enligt de ursprungliga prognoserna. I en 
rapport har samhällsekonomiska effekter av ett nollväxtmål beräk-
nats för Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Resultat visar 
att det för alla fyra städerna är samhällsekonomiskt lönsamt att inte 
låta biltrafiken öka fram till 2040.178 

Utredningen anser sammantaget att regeringen bör ge Trafik-
verket i uppdrag att i samverkan med Boverket och Trafikanalys 
undersöka förutsättningarna för en reglering av hur staten kan sluta 
förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med kommuner och regioner 
kring hållbar utveckling av transporter i tätort. Boverkets medverkan 
i uppdraget anses väsentlig då bebyggelseutvecklingen är en viktig fråga 
för att på sikt gå mot ett mer transporteffektivt samhälle. Utgångs-
punkten bör vara förhandlingsbaserade avtal riktade mot större 
kommuner och stadsregioner. En förutsättning för avtalen bör vara 
att biltrafiken inom avtalsområdet inte får öka och att den på sikt ska 
minska. 

Utredningen anser att forskning och erfarenheter tydligt pekar 
på att nya stadsmiljöavtal bör utgå från att biltrafiken ska begränsas. 
Om kommunen eller kommunerna har lokala mål om att biltrafiken 
ska minska bör dessa kunna gälla som mål även för de förhandlings-
baserade stadsmiljöavtalen. 

Mål för nya stadsmiljöavtal bör gälla även för andra investeringar 

Klimatpolitiska rådet anser att stadsmiljöavtalen ska vara styrande 
för annan planering enligt årsrapporten från 2019:179 

Alla statliga investeringar i transportsystemet i städer och tätorter sker 
enligt stadsmiljöavtalens principer, det vill säga att alla investeringar ska 
syfta till att främja hållbara transporter. 

 
178 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 4. 
179 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 70. 
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Utredningen instämmer i rådets analys och skrivning. Förhandlings-
baserade stadsmiljöavtal bör inte ses som något parallellt miljöspår 
vid sidan av den normala planeringen och andra avtal och överens-
kommelser. I stället kan det övervägas om avtalens mål ska utgöra ett 
paraply och en ram för annan planering och förhandlingar om infra-
struktur samt bebyggelse av bostäder och verksamheter. 

Finansiering och möjligheter till ett flexiblare stöd 

En utökning av stadsmiljöavtalen både avseende ambitionsnivå och 
omfattning samt även vad gäller antalet avtal skulle öka behovet av 
finansiering. En analys180 av finansieringsbehovet har gjorts i sam-
band med kartläggningen av åtgärder och styrmedel för att minska 
biltrafiken i större svenska städer som refereras under rubriken Bety-
delse för transporteffektivt samhälle. För att nå nollväxtmålet i de 
36 städer som omfattas behövs enligt analysen en investering på knappt 
67 miljarder kronor medan det för att nå klimatscenariot med be-
tydande minskningar av biltrafikarbetet behövs en investering på 
167 miljarder kronor. Av dessa investeringar utgör kollektivtrafikens 
andel mellan 75 och 85 procent. 

Som jämförelse har investeringsbehovet i Norge uppskattats till 
cirka 275 miljarder norska kronor för planperioden 2018–2029 för 
att nå nollväxtmålet för de nio utpekade stadsområdena. En summa, 
som till skillnad från den svenska uppskattningen, även inkluderar 
järnvägssatsningar och infartsparkeringar. Möjliga anledningar till att 
det norska behovet är högre är att Sverige bedöms ha kommit längre 
i satsningar på kollektivtrafik, att det är dyrare att bygga i Norge samt 
att Norge kan inkludera större områden som omfattas av avtalen 
jämfört med Sverige. 

Om alla investeringar liksom i dag ska delfinansieras med 50 pro-
cent genom stadsmiljöavtalen innebär det att svenska staten skulle 
behöva avsätta cirka 84 miljarder kronor för att klimatscenariot ska 
kunna nås för de 36 största städerna.181 För en planperiod om 12 år 
motsvarar det 7 miljarder kronor per år. Förutom investeringar i de 
största städerna med en ny förhandlingsmodell tillkommer också 

 
180 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 49. 
181 Adell, Emeli m.fl. (2017), s. 51. 
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investeringsbehov för de mindre kommunerna, där dagens invester-
ingsnivå kan vara en utgångspunkt. 

De svenska investeringarna inom stadsmiljöavtal, inkluderat stor-
stadsförhandlingarna, uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor per år. Det 
är i samma storleksordning som i Finland, men är lägre jämfört med 
Norges investeringar på 5,5 miljarder svenska kronor per år.182 

För att kunna utnyttja den potential till omställning som har visats 
med utvecklade stadsmiljöavtal, dvs. både utvidgade stadsmiljöavtal 
enligt dagens modell och förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal, skulle 
den statliga investeringsvolymen för t.ex. kollektivtrafik och cykel 
behöva öka. En möjlighet till att öka miljöstyrningen ytterligare och 
samtidigt undvika en ökning av statens utgifter är att omfördela medel 
inom den nationella planen för transportinfrastruktur och länsplanerna. 
Medel kan tas från objekt som inte bidrar till eller passar in i ett 
transporteffektivt samhälle, vilket t.ex. kan vara kapacitetshöjande åt-
gärder inom vägsystemet. Finansieringsfrågorna behöver analyseras 
vidare inom ramen för uppdraget till Trafikverket. 

Motprestationer 

En viktig del i utvecklade stadsmiljöavtal är kommuners och regio-
ners motprestationer i form av olika styrmedel och restriktioner för 
biltrafiken. Ett av de viktigaste kommunala styrmedlen är att reglera 
tillgång till och prissättning av parkering. Sänkta hastigheter för bil-
trafiken och utformning av gator för att prioritera gång, cykel och 
kollektivtrafik är exempel på andra betydelsefulla åtgärder. En fråga 
som kan vara aktuell att knyta till en undersökning om förhandlings-
baserade stadsmiljöavtal är därför ökade kommunala befogenheter 
och möjligheter att kunna styra trafiken. 

Stadstrafikmålet är svårt att följa upp 

Regeringen beslutade 2018 om ett etappmål för att öka andelen gång, 
cykel och kollektivtrafiktrafik inom miljömålssystemet vid samma 
tidpunkt som en strategi för levande städer beslutades.183 Målet, som 
brukar benämnas Stadstrafikmålet är formulerat enligt följande. 

 
182 Lund, Emma m.fl. (2021a), s. 31. 
183 Regeringens skrivelse 2017/18:230, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stads-
utveckling, s. 6. 
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Etappmålet för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik är att 
andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige 
ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning 
mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

I förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer finns 
delar av Stadstrafikmålet med. Det är där formulerat som att Trafik-
verket får ge stöd för åtgärder i städer som leder till 

ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik. 

Enligt förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer får 
stöd också ges till hållbara godstransportlösningar. 

Klimatpolitiska rådet anser i sin genomgång av transportpolitiken 
att Stadstrafikmålet ska ändras med inriktning att biltrafiken inte ska 
öka.184 Trafikverket har i sitt utvecklingsförslag för stadsmiljöavtalen 
preciserat ett förslag på hur ett nytt stadstrafikmål kan formuleras:185 

En ökad andel persontransporter ska ske med gång, cykel och kollek-
tivtrafik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa trafik-
slag prioriteras så att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten. 

Ett flertal kommuner har också antagit mål som utgår från en biltrafik-
minskning. Enligt en undersökning186, där 197 av landets 290 kom-
muner svarat, är mål om minskad biltrafik vanligast i större svenska 
kommuner. Totalt angav 64 kommuner att de har mål för minskad 
biltrafik, medan 127 kommuner svarade att de har mål om ökat resande 
för kollektivtrafiken.187 

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen följt upp Stadstrafik-
målet.188 Trafikanalys konstaterar att den enda källan till inrikes gång- 
och cykelresande är den nationella resvaneundersökningen och att 
även den saknar tillräckliga uppskattningar av gång- och cykel-
resandet. Trafikanalys bedömer vidare att det inte är praktiskt eller 
relevant att ha mål för enskilda kommuner och föreslår flera om-
råden för att förbättra uppföljningen. Det gäller bl.a. att fördjupa 
urvalet i den nationella resvaneundersökningen, men också att införa 
kompletterande mått som trafikarbete med personbil. 

 
184 Klimatpolitiska rådet (2019), s. 70. 
185 Trafikverket (2017), s. 22. 
186 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 4. 
187 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 13. 
188 Trafikanalys (2019), s. 65, 68 och 69.  
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Stadstrafikmålet kommer också vara fortsatt svårt att utvärdera på 
kommunnivå eftersom kommuner oftast har mål och uppföljning 
för trafiken utifrån antalet resor som utförs och de kan därmed inte 
följa upp ett mål som baseras på persontransportarbete.189 Det kan 
också ifrågasättas om målet i tillräckligt hög grad styr mot ett trans-
porteffektivt samhälle. Det kan därför behöva övervägas om målet 
behöver omformuleras så att fokus hamnar på att styra trafikarbetet 
för personbilar, vilket skulle vara möjligt att följa upp. En sådan for-
mulering skulle ligga i linje med förhandlingsbaserade stadsmiljö-
avtal utgående från oförändrad och på sikt minskad biltrafik. 

Effekter av utökade stadsmiljöavtal 

Utredningen har låtit Trivector analysera effekter av utökade stads-
miljöavtal utgående från ett nollväxtväxtmål för biltrafiken och en 
budgetram överensstämmande med de norska Byväxtavtalen.190 

Trivectors studie visar att det finns en betydande potential att 
minska biltrafikarbetet nationellt genom utökade stadsmiljöavtal och 
en minskning med 3 procent till 2030 respektive 6 procent till 2045 
bedöms vara möjlig. Beräkningarna utgår från att 70 procent av trafik-
arbetet sker på landsväg och 30 procent i stad eller tätort. Det finns 
också en stor möjlighet till minskade växthusgasutsläpp. Om utökade 
stadsmiljöavtal dessutom finansieras genom att medel i nationell 
plan omfördelas från beslutade men inte byggstartade vägåtgärder 
tillkommer ytterligare effekt på trafikarbete och växthusgasutsläpp 
av minskad vägutbyggnad. 
  

 
189 Hansson, Philip m.fl. (2018), s. 14. 
190 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 42. 
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8.5 Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer 
med betydande trafikflöden 

Utredningens förslag: Tillägg görs i 3 kap. 6 b § och en ny be-
stämmelse införs i 4 kap. 34 a § plan- och bygglagen (2010:900) 
som anger att om en strategisk bedömning ska göras för en plan 
som medför betydande trafikflöden, ska kommunen redogöra för 
hur handlingsalternativ påverkar transportefterfrågan och val av 
transportsätt samt förutsättningarna för effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur. 

Skäl för utredningens förslag 

Den kommunala fysiska planeringen med översiktsplaner och detalj-
planer har stor betydelse för ett transport- och energieffektivt sam-
hällsbyggande. Genom att göra rätt från början ges förutsättningar 
för tillgänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner 
och därmed minskas behovet av transporter. En genomtänkt planer-
ing är också viktig för att gång, cykel och kollektivtrafik ska kunna 
stärka sin konkurrenssituation jämfört med bilen. Planläggningen 
ska enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL) ske med hänsyn bl.a. 
till miljö- och klimataspekter. En mer integrerad och förutseende 
samhällsplanering kan minska klimatpåverkande utsläpp genom ett 
mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. 

Utredningen anser att det finns behov av att vid samhällsplaner-
ingen låta fyrstegsprincipen utgöra en del av miljöbedömningarna av 
översiktsplaner och detaljplaner, framför allt av planer som ger upp-
hov till betydande trafikflöden. Fyrstegsprincipen används inom trans-
portplaneringen för att säkerställa en god resurshushållning och för 
att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, se avsnitt 8.1. 
Fyrstegsprincipen kan inom den fysiska planeringen användas som 
ett stöd för att finna det handlingsalternativ som begränsar efter-
frågan på transporter, minskar bilberoendet eller ger effektivare utnytt-
jande av befintligt transportsystem. 

Strategiska miljöbedömningar regleras i 6 kap. miljöbalken. Bestäm-
melserna saknar dock ett uttryckligt stöd för att i planer som har en 
betydande miljöpåverkan även beakta betydande trafikflöden. 
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Utredningen föreslår därför att den strategiska miljöbedömningen 
för planer med betydande trafikflöden även ska kompletteras med 
en redogörelse för hur handlingsalternativ påverkar transportefter-
frågan och val av transportsätt samt förutsättningarna för effektivare 
användning av befintlig transportinfrastruktur. Kommunens redo-
görelser kan ske i miljökonsekvensbeskrivning, planhandling eller annat 
dokument. 

Fysisk planering ska ske i riktning mot ett mer transport- 
och energieffektivt samhällsbyggande 

I PBL finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
genom översiktsplaner och detaljplaner. Av 2 kap. 3 § PBL framgår 
att planläggning ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållan-
den främja bl.a. 

• en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, och 

• en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och rå-
varor samt goda miljöförhållanden i övrigt. 

I förarbetena191 till bestämmelsen framgår att syftet är att främja goda 
miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, 
dels genom en minskad klimatpåverkan och därigenom bidra till att nå 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Vidare framgår det att 
kommunernas samhällsplanering bör kunna spela en viktig roll i 
klimatarbetet. Det handlar framför allt om en mer integrerad och för-
utseende samhällsplanering för minskade klimatpåverkande utsläpp 
genom ett mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. 

Fyrstegsprincipen kan utgöra ett stöd i miljöbedömningarna 

I underlagsrapporten Transporteffektivitet – i lagens namn192 föreslår 
IVL Svenska Miljöinstitutet att fyrstegsprincipen bör utgöra en prin-
cip för hela transportplaneringen genom att den används vid strate-

 
191 Prop. 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, s. 161. 
192 Roth, Anders m.fl. (2021), s. 31 och 33. 
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gisk och specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Enligt 
IVL bör fyrstegsprincipen användas inom ramen för strategiska och 
specifika miljöbedömningar om dessa avser en transportintensiv verk-
samhet. Miljöbedömningarna är, enligt IVL, viktiga beslutsunderlag 
för att identifiera och analysera transporternas omfattning och möj-
liga åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan. 

Strategiska miljöbedömningar utgör en del av den fysiska planeringen 

Enligt 3 kap. 1 § PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översikts-
planen ska kommunen enligt 3 kap. 4 § PBL redovisa de förhållanden 
som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsent-
lig betydelse för beslut om användning av mark- och vattenområden. 

Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunen enligt 
3 kap. 7 § PBL upprätta ett förslag till plan som uppfyller lagens krav 
på innehåll i en översiktsplan, genomföra samråd och låta förslaget 
granskas. Bestämmelsen om kommunens samrådsplikt i 3 kap. 8 § 
PBL syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan. Inom ramen för samrådet 
ska kommunen enligt 3 kap. 9 § PBL undersöka om genomförandet 
av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen ska enligt bestämmelsen ske på det sätt som anges 
i 6 kap. 6 § miljöbalken. Om en betydande miljöpåverkan kan antas 
ska kommunen enligt 3 kap. 6 b § PBL redovisa miljökonsekvenser 
i översiktsplanen på sätt som uppfyller kraven i miljöbalken. 

I 4 kap. PBL finns bestämmelser om förutsättningar för reglering 
genom detaljplan och om innehållet i detaljplanen. Genom en detalj-
plan får kommunen reglera mark- och vattenområdens användning, 
bebyggelse och byggnadsverk. Detaljplanen ska beakta de allmänna 
intressen som anges i 2 kap. PBL, inklusive 3–4 kap. miljöbalken. 

Av det s.k. detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL följer att en kommun 
med en detaljplan i vissa fall ska pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse-
miljöns utformning. Kommunens skyldighet gäller bl.a. vissa åtgärder 
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som kräver bygglov, däribland industriområde, köpcentrum, parker-
ingsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, förutsatt att 
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen ska i vissa fall, enligt 4 kap. 34 § och 5 kap. 11 a § 
PBL, undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet, ska miljökonse-
kvenserna i planen redovisas på ett sätt som motsvarar kraven för en 
strategisk miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. 

Avgörande för frågan när en detaljplan ska användas är enligt för-
arbetena193 främst omfattningen och arten av befintlig bebyggelse 
inom och i anslutning till det aktuella området, efterfrågan på mark 
för bebyggelse i området, och förekomsten av motstridiga mark-
användningsintressen. 

Processen för upprättande av detaljplaner regleras i 5 kap. PBL. 
Om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska, 
enligt 5 kap. 11 a § PBL, en miljöbedömning göras av planen. Inom 
ramen för miljöbedömningen ska enligt 4 kap. 34 § PBL en miljö-
konsekvensbeskrivning upprättas. 

När ett detaljplaneförslag har tagits fram ska detta bli föremål för 
samråd enligt 5 kap. 11 § PBL och i vissa fall även granskning enligt 
5 kap. 18 § PBL. Samrådet syftar enligt 5 kap. 12 § PBL dels till att 
hjälpa kommunen få ett så bra beslutsunderlag som möjligt, dels till 
att ge dem som berörs av planen insyn och en möjlighet att påverka. 

En miljökonsekvensbeskrivning kan krävas för vissa detaljplaner med 
betydande miljöpåverkan 

Om genomförandet av en detaljplan för köpcentrum och parkerings-
anläggningar kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning göras enligt 4 kap. 33 och 34 §§ PBL. 
Av förarbetena194 framgår att köpcentrum och parkeringsanläggningar 
ska vara av den storleken att de kan förväntas medföra en betydande 
påverkan på miljön, bl.a. på grund av den folk- och trafiktillström-
ning som dessa anläggningar ger upphov till. Med köpcentrum avses 
en samling butiker eller en ensam butik, ofta belägen i utkanten av 

 
193 Prop. 1985/86:1, med förslag till ny plan- och bygglag, s. 150. 
194 Se prop. 2004/05:59, Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m., s. 28. Se 
även redaktionella ändringar i prop. 2020/21:17, Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och 
bygglagen. 
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eller utanför sammanhållen bebyggelse, som är ägnad att medföra en 
inte obetydlig folk- eller trafiktillströmning och med parkerings-
anläggningar avses t.ex. parkeringar i anslutning till köpcentrum samt 
större s.k. infartsparkeringar där det är fråga om att anläggningen är 
ägnad att medföra en inte obetydlig trafiktillströmning. 

Enligt 2 kap. 4 b § plan- och byggförordningen (2011:338), fram-
går dock att bl.a. köpcentrum och parkeringsanläggningar inte med-
för en betydande miljöpåverkan förutom i vissa fall.195 

Strategiska miljöbedömningar i den fysiska planeringen beaktar inte 
betydande trafikflöden 

I 6 kap. miljöbalken finns bestämmelser om strategiska miljöbedöm-
ningar för planer och program och specifika miljöbedömningar för 
verksamheter och åtgärder. Bestämmelserna i kapitlet följer den kro-
nologiska ordningen i arbetet med att ta fram och besluta om planer 
och program respektive verksamheter och åtgärder. 

Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § andra stycket 
miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. Bestämmelsen syftar till att lyfta 
fram processen, samrådet och besluten. När en miljöbedömning ge-
nomförs ska det ske utifrån det angivna syftet. Bestämmelserna i 6 kap. 
miljöbalken reglerar för vilka planer och program respektive verk-
samheter och åtgärder en miljöbedömning ska göras, vilka moment 
som ingår i en sådan bedömning och vad en miljökonsekvens-
beskrivning ska innehålla. Vidare finns bestämmelser om samråd med 
myndigheter, enskilda och andra. 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan 
eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska, enligt 
6 kap. 3 § miljöbalken, göra en strategisk miljöbedömning om genom-
förandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. 

I 6 kap. 5 § miljöbalken tydliggörs processen kring undersökningen 
av om en plan eller ändring kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. Enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska undersökningen innebära 
att kommunen identifierar omständigheter som talar för eller emot 

 
195 Förordningsmotiv Fm 2021:3, Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338). 
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en betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan om betydande 
miljöpåverkan. 

Med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 4 § miljöbalken har reger-
ingen i 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) föreskrivit att 
en betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap 3 § miljöbalken 
för bl.a. en översiktsplan. Trots 2 § i förordningen ska frågan, enligt 
3 §, om betydande miljöpåverkan avgöras efter en undersökning i 
fråga om detaljplaner. 

I 2 kap. 4 b § första stycket plan- och byggförordningen undantas 
vissa åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. Av bestämmelsen framgår bl.a. att en åtgärd som avses i 4 kap. 
2 § första stycket 3 a PBL inte ska antas medföra en betydande miljö-
påverkan om åtgärden t.ex. avser ett industriområde, ett köpcentrum, 
en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, samt 
ytan på det område som berörs av åtgärden understiger 5 000 kvadrat-
meter.196 

Av 5 § miljöbedömningsförordningen framgår de kriterier som 
vid en undersökning ska identifiera omständigheter som i det enskilda 
fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att miljöbedömningarna 
med dagens regler inte ger stöd för att beakta om en plan ger upphov 
till betydande trafikflöden. 

Det finns ett utrymme för fyrstegsprincipen i miljöbedömningarna 

Fyrstegsprincipen kan beskrivas som ett förhållningssätt i åtgärds-
analyser för transportplaneringen. Avsikten är att tillämpa fyrstegs-
principen för att säkerställa en god resurshushållning och för att 
åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Strategin ska leda 
till att efterfrågan på transporter minskar och att åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem prioriteras. På 
så vis kan behovet av mer generella styrmedel som höjda bränsle-
skatter minskas. En alltför transportdrivande fysik planering och 
struktur på samhället är dock svår att komma till rätta med genom 
åtgärder i efterhand. De skattehöjningar och andra åtgärder som kan 
krävas kan komma att uppfattas som oacceptabla. Det är därför väs-
entligt att planeringen blir transporteffektiv redan från början. För 

 
196 Fm 2021:3, s. 8. 
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en plan gällande t.ex. ett nytt handelsområde bör kommunen därför 
redogöra för hur transportefterfrågan påverkas av den valda lokali-
seringen. Bedömningar som ska göras kan bl.a. gälla frågor om lokali-
seringen kommer att öka efterfrågan på biltransporter i kommunen 
i samband med handel och om det finns andra mindre transport-
drivande lokaliseringar. Ett exempel är IKEA som i Hamburg i 
Tyskland har öppnat ett varuhus i de centrala delarna av staden med 
få tillhörande parkeringsplatser. Den etableringen skiljer sig från de 
externa handelsplatserna i Sverige där IKEA har fått etablera sig med 
stort bilberoende och ett högt antal parkeringsplatser. 

I samband med val av lokalisering för ny handelsverksamhet är 
det också viktigt att det finns möjligheter till god kollektivtrafik och 
möjligheter till cykel och gång när det är möjligt och önskvärt. 

För att möjliggöra effektivare användning av befintligt transport-
system och infrastruktur bör tillkommande verksamheter som har 
betydande trafikflöden förläggas till områden där redan hög tillgänglig-
het finns. Dessutom bör den befintliga infrastrukturen ge möjlighet 
att kunna främja resurseffektiva trafikslag, vilket för persontransporter 
kan handla om kollektivtrafikfiler för bussar. För godsverksamheter 
med betydande trafikflöden kan det betyda möjligheter till effekti-
vare och samordnade godstransporter, t.ex. genom anslutning till 
järnväg, närhet till kombiterminal för gods, möjligheter till sam- och 
omlastning samt tillgång till infrastruktur för el och förnybara driv-
medel. 

En långsiktig trend globalt inom handel och industri har varit en 
ökad centralisering i logistikkedjan och dess lageruppbyggnad.197 Det 
har bl.a. lett till ett ökat transportarbete, men också gett möjligheter 
till mer konsoliderade flöden till färre lagerpunkter. En utveckling 
som skulle ha kunnat utnyttjas till en högre andel järnvägstransporter, 
eftersom det är mer rationellt att använda järnväg i förhållande till 
lastbil när mängden transporterat gods ökar.198 Möjligheten har inte 
alltid utnyttjats och en delförklaring kan vara att lokaliseringen av 
t.ex. lager har skett utifrån andra utgångspunkter än att öka andelen 
järnvägstransporterat gods. I samband med planer för godsverksam-
heter med betydande trafikflöden kan därför en bedömningsgrund 
utifrån fyrstegsprincipen ha betydelse för att öka möjligheterna att 
öka förutsättningarna för andelen järnvägstransporterat gods. 

 
197 McInnon, Alan (2016), s. 13. 
198 Eng-Larsson, Fredrik m.fl. (2012), s. 36–59. 
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Utredningen anser alltså att dagens regler avseende fysisk planer-
ing och miljöbedömningar inte ger tillräckligt stöd för att närmare 
beakta trafikflöden i samhällsplaneringen. Krav bör därför ställas på 
kommunen att med beaktande av fyrstegsprincipen i miljöbedöm-
ningarna av planer som innebär betydande trafikflöden utreda hand-
lingsalternativ som bidrar till ett transport- och energieffektivt sam-
hällsbyggande. 

Det ankommer på Boverket att, enligt 2 § 2 förordningen 
(2012:546) med instruktion för Boverket, ta fram underlag för tillämp-
ningen av bl.a. PBL. Det är därför lämpligt att Boverket i enlighet med 
sitt uppdrag tar fram den eventuella vägledning som myndigheten 
anser behövlig för tillämpningen av de föreslagna ändringarna. 

8.6 Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningens förslag: Det ska införas nya punkter i 3 kap. 10 §, 
3 kap. 16 § och 5 kap. 14 § PBL med innebörden att länsstyrelsen 
under samråds- och granskningsförfarandet i de olika planproces-
serna även ska verka för att dämpa transportefterfrågan och skapa 
förutsättningar för en effektivare användning av befintlig trans-
portinfrastruktur samt främja resor med kollektiva färdmedel, 
gång och cykel. 

Vidare ska det införas en ny punkt i 5 § förordningen (2017:868) 
med länsstyrelseinstruktionen som innebär att länsstyrelsen får 
ett uttalat uppdrag att verka för ett transporteffektivt samhälle. 

Skäl för utredningens förslag 

De övergripande transportpolitiska målen199 är några av flera natio-
nella mål som styr den fysiska planeringen. Målen kommer ur-
sprungligen från infrastrukturpropositionen200 och är primärt för 
ekonomisk målstyrning. Detta är en svårighet när målen ska brytas 
ner och anpassas till den fysiska planeringen på regional och kom-
munal nivå. 

 
199 Se kapitel 7. 
200 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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Länsstyrelsen har en bred kompetens inom samhällsplanering 
och fysisk planering. Länsstyrelsen, som är statens företrädare i länen, 
har ett tvärsektoriellt uppdrag, vilket innebär att den har förutsätt-
ningar att samordna flera sektorers verksamhet på en regional nivå. 
Vidare kan länsstyrelsen utifrån en helhetssyn göra avvägningar 
mellan regionala och kommunala intressen och mellan olika trafik-
slag. Länsstyrelsen har kompetens på området infrastrukturplaner-
ing vilket är en tillgång i arbetet för ett transporteffektivt samhälle 
på regional och kommunal nivå. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i genomförandet av regeringens 
transportpolitiska mål. I synnerhet då länsstyrelsen stöder regionala 
och kommunala aktörer med ansvar för planeringen av samhället och 
för infrastrukturplanering med bäring på de transportpolitiska målen. 
Utgångspunkterna för länsstyrelsens uppdrag framgår av förordningen 
med länsstyrelseinstruktionen (länsstyrelseinstruktionen). Uppdragen 
är många och länsstyrelsen har ibland dubbla roller att bevaka. Ut-
redningen föreslår därför att länsstyrelsen får ett uttalat uppdrag att 
verka för ett transporteffektivt samhälle. 

Likaså har länsstyrelsen att bevaka flera av statens intressen i de 
olika planprocesserna. För att de transportpolitiska målen ska få 
genomslag på regional och kommunal nivå anser utredningen att det 
är nödvändigt att länsstyrelsen får ett uttalat uppdrag att bevaka 
målen i den fysiska planeringen. Det krävs därför att även den fysiska 
planeringen på regional och kommunal nivå inriktas mot målen och 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle. Utredningen anser således 
att länsstyrelsen ska ges ett uttalat uppdrag att verka för att den 
fysiska planeringen är förenlig med ett transporteffektivt samhälle. 

Länsstyrelsen har ett brett och tvärsektoriellt uppdrag 

Länsstyrelserna ansvarar, enligt 1 § länsstyrelseinstruktionen för den 
statliga förvaltningen i länen i den utsträckning någon annan myn-
dighet inte har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Enligt 
2 § länsstyrelseinstruktionen ska länsstyrelsen verka för att natio-
nella mål får genomslag i länet, samordna olika samhällsintressen inom 
länsstyrelsens ansvarsområde samt främja länets utveckling och noga 
följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som händer 
där. Länsstyrelsen ska vidare, enligt samma bestämmelse, inom sin 
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verksamhet främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga 
myndigheter och andra relevanta aktörer i länet och ansvara för de 
tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. 

Länsstyrelsen har enligt 3 § länsstyrelseinstruktionen bl.a. upp-
gifter inom följande områden: regional tillväxt, infrastrukturplaner-
ing, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat samt 
naturvård och miljö- och hälsoskydd. 

Utöver ovan nämnda områden har länsstyrelsen också ett antal 
sektorsövergripande uppgifter. Länsstyrelsen ska t.ex. samarbeta på 
regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Dessutom 
ska länsstyrelsen verka för att det generationsmål för miljöarbetet 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid 
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Därvid ska läns-
styrelsen särskilt samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 
utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med 
bred förankring i länet för att nå målen, stödja kommunerna med 
underlag i deras arbete med målen och verka för att målen får genom-
slag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regio-
nala tillväxtarbetet. 

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sek-
torsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna 
olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Innan en 
statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse 
för ett län, ska myndigheten enligt 8 § länsstyrelseinstruktionen sam-
råda med länsstyrelsen. Vidare ska länsstyrelsen själv, enligt 9 § läns-
styrelseinstruktionen samråda med andra statliga myndigheter i och 
utanför länet i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde 
som påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet. 

Sammanfattningsvis visar genomgången att länsstyrelsen har flera 
roller och uppdrag att bevaka, däribland att nationella mål får ett 
genomslag i länet. Länsstyrelsen har alltså redan i dag ett uppdrag att 
tillse att de övergripande transportpolitiska målen beaktas t.ex. i den 
fysiska planeringen. Utredningen anser att klimatmålet för transport-
sektorn och det långsiktiga målet om nettonollutsläpp senast 2045 
inte i tillräcklig grad styr samhälls- och infrastrukturplaneringen på 
regional och kommunal nivå. 
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Länsstyrelsens uppdrag inom infrastrukturplanering 

Trafikverket har i uppdrag att upprätta en trafikslagsövergripande 
nationell plan för transportinfrastruktur. Närmare beskrivning av 
den nationella planen och planprocessen återges i avsnitt 7.4.1. När 
den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska 
yttranden över planen inhämtas från, bland andra, länsstyrelserna 
enligt 7 § förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur. 

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestäm-
melser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Enligt 7 § ska en region upprätta och fastställa 
länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

En region ska enligt 8 § lagen om regionalt utvecklingsansvar sam-
verka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. 
Syftet med bestämmelsen är att åstadkomma en samsyn på länets 
utveckling och på så sätt underlätta det regionala tillväxtarbetet.201 
Länsstyrelsen ska enligt 10 § lagen om regionalt utvecklingsansvar 
lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxt-
arbete och regional infrastrukturplanering. Det kan handla om att 
tillhandahålla uppgifter, lämna underlag i form av analyser och sam-
manställningar, delta i beredningsprocesser och liknande.202 Läns-
styrelsen ska också löpande informera regionen om pågående och 
planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. 

Bland länsstyrelsens många uppdrag ingår alltså att bistå Trafik-
verket och regionerna med den nationella och regionala transport-
planeringen. 

Länsstyrelsens uppdrag inom den fysiska planeringen på kommunal nivå 

I det följande redogörs för länsstyrelsens roll inom översiktsplaner-
ingen. Länsstyrelsen har enligt bestämmelser i 5 kap. PBL en mot-
svarande roll inom detaljplaneringen. Enligt 5 kap. 14 § PBL har läns-
styrelsen att ta till vara statens intressen under samrådet för en ny 
detaljplan. 

I avsnitt 8.5 redogörs för översiktsplaneringens övergripande syfte. 
Av översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § PBL bl.a. framgå hur kommu-
nen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

 
201 Prop. 2009/10:156, Regionalt utvecklingsansvar i vissa län, s. 39. 
202 Prop. 2009/10:156, s. 39. 
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översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål samt 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen. Bestämmelsen innebär att sambanden mellan översiktsplanen 
och t.ex. regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, länsplaner för 
transportinfrastruktur, de transportpolitiska målen, miljökvalitets-
målen och regionala klimat- och energistrategier ska redovisas i 
planen.203 

Länsstyrelsen har flera uppgifter i samband med översiktsplaner-
ingen. Av 3 kap. 9–10 §§ PBL följer att kommunen ska samråda med 
länsstyrelsen när ett förslag till översiktsplan upprättas eller en änd-
ring i planen genomförs. Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
ta till vara och samordna statens intressen och tillhandahålla under-
lag för kommunens bedömningar. Länsstyrelsen ska också ge råd i 
fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som det ska tas 
hänsyn till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. 

Länsstyrelsen ska vidare enligt 3 kap. 16 § PBL avge ett gransk-
ningsyttrande över ett förslag till översiktsplan. Av yttrandet ska det 
bl.a. framgå om förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 
4 kap. miljöbalken, om frågor gällande mellankommunala intressen 
inte samordnas på lämpligt sätt och om bebyggelse eller ett bygg-
nadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säker-
het eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Genomgången av länsstyrelsens uppdrag i den fysiska planeringen 
på kommunal nivå visar att länsstyrelsen har att bevaka ett stort antal 
frågor, och särskilt de frågor som kan ligga till grund för länsstyrel-
sens överprövning av en detaljplan. Det kan befaras att frågan om ett 
transporteffektivt samhälle inte bevakas i tillräcklig utsträckning av 
länsstyrelsen i den fysiska planeringen för det fall myndigheten inte 
ges ett uttalat mandat härför. 

Länsstyrelsens uppdrag inom den fysiska planeringen på regional nivå 

Regionplanering enligt 7 kap. PBL syftar till att ge stöd för ett regio-
nalt perspektiv i den kommunala översiktsplaneringen liksom för 
arbetet i övrigt på regional nivå.204 En regionplan ska ange grund-

 
203 Prop. 2009/10:170, s. 419. 
204 Prop. 2009/10:170, s. 253. 
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dragen för användningen av mark- och vattenområden. Dessutom ska 
planen vara vägledande för beslut om översiktsplaner och detaljplaner. 

I 7 kap. 3 § PBL anges att det av regionplanen bl.a. ska framgå hur 
hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regio-
nala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruk-
tur, trafikförsörjningsprogram samt nationella och andra regionala 
och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling i länet. 

Bestämmelsen i 7 kap. 5 § PBL reglerar genom en hänvisning till 
3 kap. PBL i tillämpliga delar förfarandet när det gäller samråd, ut-
ställning och granskning av ett förslag till en regionplan.205 Det inne-
bär bl.a. att innan en regionplan antas ska ett förslag upprättas, som 
ska vara föremål för samråd, utställning och granskning.206 

På samma sätt som i den fysiska planeringen på kommunal nivå 
saknas det ett uttryckligt mandat för länsstyrelsen att inom den regio-
nala planeringen bevaka frågan om ett transporteffektivt samhälle. 

Utgångspunkter för förslaget om förtydligande av länsstyrelsens roll 

Det ingår inte i utredningens uppdrag att lämna förslag som ändrar 
nuvarande ansvarsfördelning mellan nationell, regional och kommu-
nal nivå eller det kommunala självstyret.207 Utredningen föreslår i det 
följande att länsstyrelsen i den fysiska planeringen ska styra den 
fysiska planeringen mot ett transporteffektivt samhälle. De föreslagna 
ändringarna innebär delvis ett förtydligande eftersom länsstyrelsen 
enligt nuvarande bestämmelser ska bevaka nationella mål och statens 
intressen inom länet. Enligt utredningen innebär därför inte för-
slagen en ändrad ansvarsfördelning mellan nationell, regional, och 
kommunal nivå eller en påverkan på det kommunala självstyret. 

I delbetänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21) föreslog utredningen att en översyn av 
lagstiftningen inom åtgärdsområdet planering och kravställande för 
ett mer transporteffektivt samhälle skulle göras. Syftet med över-
synen är att ge klimataspekten och klimatmålen ökad vikt vid sam-
hällsplaneringen. I detta sammanhang är det centralt att åstadkomma 
en god helhet avseende transportinfrastrukturplaneringen genom en 

 
205 Prop. 2017/18:266, En ny regional planering, s. 63 f. och s. 98. 
206 Prop. 2017/18:266, s. 68. 
207 Dir. 2019:101. 
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väl fungerande samverkan och samstämmighet mellan nationell, 
regional och kommunal nivå.208 Länsstyrelsen har genom de många 
uppdrag och roller inom transportinfrastrukturplaneringen och den 
fysiska planeringen en möjlighet att ge klimataspekten och klimat-
målen en ökad vikt i samhällsplaneringen. 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har i betänkandet209 
Stärkt planering för en hållbar utveckling föreslagit författningsänd-
ringar och andra åtgärder i PBL med syftet att planläggning enligt 
lagen kan tydliggöras så att tillkommande och förändrade fysiska 
strukturer bidrar till ökad transporteffektivitet som leder till minskad 
miljö- och klimatpåverkan och ger bättre förutsättningar för att ut-
veckla gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransporter. 
Utredningen Samordning för bostadsbyggande har även föreslagit 
ändringar i 2 och 4 kap. PBL som stärker förutsättningarna för trans-
porteffektivitet. Förslagen innebär bl.a. att tillkommande och föränd-
rade fysiska strukturer ska bidra till ökad transporteffektivitet samt 
att bebyggelse ska vara samlad så att behovet av person- och varu-
transporter hålls på en så låg nivå som möjligt och att befintlig infra-
struktur utnyttjas. Vidare har den utredningen föreslagit att kom-
munen ska ta hänsyn till transporteffektivitet vid bedömningen av 
om det krävs detaljplan för sammanhållen bebyggelse och att plan-
beskrivningen ska innehålla en redogörelse för hur planer uppfyller 
kraven på transporteffektivitet.210 

Behovet av ändrade normer och ansatser i den fysiska planeringen 

I avsnitt 8.1 beskrivs de transportpolitiska målen och utredningens 
slutsats att åtgärder mot ett transporteffektivt samhälle behöver 
vidtas för att målet ska nås. Målet ska även vara ett stöd för regional 
och kommunal planering.211 

Det är enligt utredningens uppfattning svårt att få en helhetsbild 
av hur de transportpolitiska målen förverkligas på regional och kom-
munal nivå. Det finns därför ett behov av att tydliggöra länsstyrel-
sens roll och ansvar. Kommunen ska i den fysiska planeringen bl.a. 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, planer och 

 
208 SOU 2021:21, s. 317. 
209 SOU 2021:23, Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
210 SOU 2021:23, s. 14 f. 
211 Prop. 2008/09:93, s. 62. 
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program. Enligt en rapport212 från Boverket har 21 olika politik- och 
ämnesområden betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. I rap-
porten identifieras 28 nationella myndigheter som har ansvar inom 
ett eller flera områden. Till områdena hör totalt ett 100-tal relevanta 
mål, varav drygt 40 kan betecknas som övergripande mål. I en senare 
problemanalys213 gällande de nationella målen framkommer att målens 
ursprung försvårar en direkt översättning till fysisk samhällsplaner-
ing. Vidare skapar målformuleringar, som i första hand har tagits fram 
för ekonomisk målstyrning, även svårigheter när målen ska brytas 
ner regionalt och anpassas till fysisk samhällsplanering i regioner och 
kommuner.214 

Karolina Isaksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI, har på uppdrag av utredningen genomfört en översyn av läns-
styrelsens roll inom samhälls- och infrastrukturplaneringen med 
syftet att undersöka på vilket sätt länsstyrelsen skulle kunna bidra 
till ett större fokus på transporteffektivitet i samhälls- och infra-
strukturplanering. I hennes underlagsrapport215 till utredningen före-
slås bl.a. följande åtgärder som behöver övervägas om länsstyrelsens 
uppdrag att verka för klimatmål och ett transporteffektivt samhälle 
ska få ett tydligare genomslag:  

• Tydligare skrivningar om klimat och transporteffektivt samhälle 
i författningar som reglerar kommunal, regional och nationell 
samhälls- och transportplanering. 

• Förstärkning och vidareutveckling av befintligt uppdrag som sam-
råds- och dialogpart samt granskare i planeringsprocesser där läns-
styrelsen saknar ett skarpt mandat. 

• Lämpligheten i en förstärkning av den befintliga tillsynsrollen i 
kommunal planering med transporteffektivt samhälle som ny 
ingripandegrund. 

I underlagsrapporten diskuteras olika för- och nackdelar med en ny 
ingripandegrund för länsstyrelsen. Det framkommer dock att det 
finns ett antal svårigheter förenade med en sådan utökad tillsynsroll 
varför en ingripandegrund av aktuellt innehåll inte föreslås. 

 
212 Boverket (2014c), s. 24. 
213 Boverket (2011), s. 11–12. 
214 Boverket (2014b), s. 7. 
215 Isaksson, Karolina (2021), s. 16. 
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Tydligare skrivningar om klimat och transporteffektivt samhälle 

De allmänna intressena i 2 kap. PBL samt de bestämmelser som styr 
innehållet i den fysiska planeringen och översiktsplaner, detaljplaner 
och regionplaner genomsyras redan i dag av mål om klimat, miljö och 
transportfrågor. Genom de ändringar i PBL som föreslås av Utred-
ningen Samordning för bostadsbyggande ges transporteffektivitet 
och ett transporteffektivt samhälle en ännu tydligare roll bland övriga 
allmänna intressen och de olika planeringsprocesserna på nationell, 
regional och kommunal nivå. 

Som beskrivs i avsnitt 5.4 har länsstyrelsen en viktig roll i de olika 
processerna avseende den fysiska planeringen. Länsstyrelsen ska ge-
nom samråd, granskning och annan vägledning till regioner och kom-
muner se till att bl.a. nationella mål får genomslag i den fysiska 
planeringen på regional och kommunal nivå. 

De många uppdragen med skilda innebörder i 5 och 6 §§ läns-
styrelseinstruktionen kan få den konsekvensen att länsstyrelsens roll 
uppfattas som spretig och delvis otydlig.216 Den stora mängd frågor 
som länsstyrelsen har i uppgift att följa upp och hantera har ökat, 
vilket har lett till en splittrad situation.217 Den splittrade situationen 
kan vara en bidragande orsak till att de transportpolitiska målen inte 
får genomslag i den fysiska planeringen. För att nå de övergripande 
transportpolitiska målen finns det ett behov av att styra den fysiska 
planeringen mot ett transporteffektivt samhälle. Det bör därför 
läggas till en punkt i 5 § länsstyrelseinstruktionen med innebörden 
att länsstyrelsen i sin verksamhet ska verka för att de transportpoli-
tiska målen nås, och i samma syfte, verka för ett transporteffektivt 
samhälle där trafikarbete med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar.218 

Stärka de grundläggande förutsättningarna för samråd och dialog 
genom planläggningsprocessen 

Länsstyrelsen har ett rådgivningsansvar under samråds- och gransk-
ningsförfarandet i de olika processerna för samhälls- och infrastruk-
turplanering. Som utredningen konstaterar i detta avsnitt under rubri-

 
216 Riksrevisionen (2019) och Statskontoret (2021). 
217 Riksrevisionen (2019) och Statskontoret (2021). 
218 Se avsnitt 8.2.1. 
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ken Behovet av ändrade normer och ansatser i den fysiska planeringen 
finns det behov av att fortsatt stärka arbetet för att nå de transport-
politiska målen genom ökat fokus på ett transporteffektivt samhälle 
i den fysiska planeringen. Detta talar för en förstärkning och vidare-
utveckling av länsstyrelsens roll i samråds- och granskningsförfaran-
det i planprocessen. 
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9 Konsekvensanalys 
för en ändrad platsvalsregel 
och en ny avvägningsregel 

Utredningen har fått ett tilläggsdirektiv (dir. 2021:50) att utreda möj-
ligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors 
hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken 
eller på annat sätt och att lämna nödvändiga författningsförslag. 

I kapitel 3 analyserar utredningen vilket rättsligt utrymme som 
finns i miljöbalken i dag och var det skulle kunna utökas för att ge 
klimat större tyngd i tillståndsprövningar utifrån de hinder som ofta 
möter de tre verksamhetstyperna vindkraft, elnät samt utvinning av 
metaller och mineral. I kapitel 4 redovisar utredningen sina slutsatser 
i form av förslag och bedömningar om hur utrymmet skulle kunna 
utökas i syfte att främja verksamheter som bidrar till klimatomställ-
ningen. Utredningen lämnar förslag om en klimatanpassad platsvals-
regel i avsnitt 4.1. Dessutom redogör utredningen för en möjlig avväg-
ningsregel i avsnitt 4.2. 

I detta kapitel redovisas konsekvenser av förslaget om en klimat-
anpassad platsvalsregel. Dessutom redovisas konsekvenser av en ny 
avvägningsregel men på en övergripande nivå eftersom utredningen 
inte förordar en sådan regel. 

Utredningens utgångspunkt är att all påverkan på klimatet är nega-
tiv och att begreppet klimatpåverkan avser utsläpp av växthusgaser 
och därpå följande skadliga effekter. Med bidrag till att minimera 
klimatförändringar avses att verksamheter och åtgärder bidrar till 
klimatomställningen genom att minska sina egna utsläpp av växthus-
gaser, sänker halten av växthusgaser i atmosfären eller möjliggör att 
sådana utsläpp minskar från andra verksamheter och åtgärder. 

Innehållet i konsekvensanalysen utgår från kraven i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt i kom-
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mittéförordningen (1998:1474). Dispositionen följer i stort strukturen 
i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 

9.1 Problem och syfte 

Det grundläggande syftet med utredningens uppdrag är att skapa bättre 
förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska nås genom att det klimat-
politiska ramverket ska få genomslag i lagstiftningen. Klimatfrågan ska 
integreras i lagstiftningen som behöver anpassas så att den är i linje 
med de klimatpolitiska målen. Av utredningsdirektiven1 framgår att 
prövningen av verksamheter med miljöpåverkan som bidrar till att nå 
klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimat-
nyttan i prövningen bör ses över. Det framgår även av direktiven att 
uppdraget att inkludera klimathänsyn i miljöbalken kan innebära lätt-
nader för verksamheter med låg klimatpåverkan eller som på olika 
sätt kan bidra till minskade växthusgasutsläpp. 

Syftet med förslaget om att klimatanpassa platsvalsregeln i 2 kap. 
6 § miljöbalken är att det ska bidra både till minskade utsläpp av växt-
husgaser i Sverige och till att främja klimatomställningen i ett vidare 
perspektiv. 

En ny avvägningsregel skulle syfta till att vissa verksamheter som 
normalt inte skulle få tillstånd ändå ska få det och eventuellt även 
kunna användas för att tillåta mer generösa villkor i tillstånd än vad 
som annars skulle ha varit fallet. Verksamheter som åsyftas är sådana 
som bidrar till klimatomställningen. 

9.1.1 Det rättsliga utrymmet 

I utredningens analys av det rättsliga utrymmet för att väga in klimat 
i miljöbalken i kapitel 3, framgår att det endast finns ett mycket be-
gränsat utrymme att ge klimat större tyngd i förhållande till männi-
skors hälsa och miljön i 2 kap. miljöbalken. Det rättsliga utrymmet 
begränsas också av bestämmelser i andra kapitel i miljöbalken och 
rör bl.a. totalförsvaret och andra markpolitiska avvägningar, miljö-
kvalitetsnormer, Natura 2000-områden, artskydd m.m. Utredningen 
ser inte att det skulle ge önskat resultat att ändra i de kapitlen och 

 
1 Dir. 2019:101: Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål. 
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lämnar därför inte några sådana förslag, vilket motiveras i bedömning-
arna i kapitel 4. Se dock avsnitt 6.6 där utredningen föreslår undantag 
från biotop- och strandskydd för starkströmsledningar med nätkonces-
sion för linje, vilket också behandlas i konsekvensanalysen i kapitel 10. 
I detta avsnitt berörs alltså endast det rättsliga utrymmet enligt 2 kap. 
miljöbalken. 

9.1.2 Rättsligt utrymme i platsvalsregeln 

Utredningen föreslår att bedömningen av lämpligheten av en plats 
enligt 2 kap. 6 § miljöbalken inte bara ska ta hänsyn till att ändamålet 
med den aktuella verksamheten eller åtgärden ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön utan 
även med minsta klimatpåverkan eller största bidrag till att minimera 
klimatförändringar. 

Förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel rör endast det be-
gränsade utrymme som finns när valet står mellan flera alternativa 
platser och den plats ska väljas där ändamålet kan uppnås med störst 
hänsyn till både miljö- och klimataspekter. Det mycket begränsade 
utrymmet gör att det kommer att handla om få fall där avvägningen 
kan komma att utfalla till förmån till klimatet. Ett exempel skulle 
kunna vara att det återstår två platser för en vindkraftsanläggning där 
inga tvingande motstående intressen finns som t.ex. skyddade arter 
eller intressen för totalförsvaret. Vid en av platserna blåser det mer 
men ger mer störningar i form av t.ex. buller för närboende. Vid den 
andra platsen blåser det mindre och bullrar mindre för närboende. 
I detta exempel skulle ändringen av platsvalsregeln kunna leda till att 
den plats väljs där det blåser mest, förutsatt att störningarna för de 
närboende inte är för stora. Även i ett sådant fall påverkas dock ut-
rymmet av att det finns gränser för hur höga bullernivåer som kan 
accepteras ur hälsosynpunkt. 

9.1.3 Rättsligt utrymme för en ny avvägningsregel 

Det rättsliga utrymmet för en ny avvägningsregel är vidare än för 
platsvalsregeln eftersom en avvägningsregel i så fall skulle placeras 
som en ny egen bestämmelse i 2 kap. miljöbalken medan platsvalet 
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endast avser bedömningen av om ändamålet med en verksamhet eller 
åtgärd kan tillgodoses på platsen. 

I avsnitt 3.4 redogör utredningen för verksamhetstyperna vind-
kraft, elnät och utvinning av metaller och mineral eftersom de skulle 
kunna vara aktuella för en ny avvägningsregel. Utredningens slutsats 
är att för vindkraft och utvinning av metaller och mineral skulle en 
ny avvägningsregel inte ge någon större effekt eftersom hinder för 
dessa verksamheter oftast rör skyddsintressen som behandlas i andra 
kapitel i miljöbalken än i 2 kap. och att inte heller ändringar av de 
kapitlen skulle uppnå önskat resultat, se avsnitt 4.2. För elnätens del 
handlar det främst om att tillståndsprocessen behöver gå snabbare 
och ytterligare en bedömning enligt en ny avvägningsregel i 2 kap. 
miljöbalken får dels samma begränsade effekt som för vindkraft och 
utvinning av metaller och mineral, dels skulle den inte påverka övriga 
delar av koncessionsprövningen enligt ellagen (1997:857). För alla tre 
verksamhetstyper gäller att en avvägningsregel i de allra flesta fall skulle 
förlänga processen om det ska göras en till komplex bedömning. 

Även om det alltså finns ett visst utrymme att låta klimatintresset 
väga tyngre i en avvägning mot människors hälsa och miljön enligt 
de allmänna hänsynreglerna, måste även andra typer av intresseavväg-
ningar göras och hinder undanröjas för andra skyddsintressen, t.ex. 
markpolitiska avvägningsregler i 3 kap. miljöbalken (se avsnitt 4.4) och 
genomförande av EU-rätten (se avsnitt 4.5). Eftersom de bedömningar 
där klimatintresset skulle behöva väga tyngre än andra intressen i 
huvudsak inte görs enligt 2 kap. miljöbalken skulle ett utnyttjande 
av det rättsliga utrymmet i det kapitlet inte ge några större positiva 
effekter. De negativa konsekvenserna skulle överväga på grund av 
längre handläggningstider och mer komplicerade processer med samma 
slutresultat. 

9.1.4 Förhållandet mellan klimat- och miljöintresset 

Enligt uppdraget ska avvägningen ske mellan klimatnytta och nega-
tiv påverkan på människors hälsa och miljön. 
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Platsvalsregeln 

Som framgår i avsnitt 9.1.2 är det rättsliga utrymmet i platsvalsregeln 
att göra en avvägning mellan klimatintresset och hälso- och miljö-
intresset mycket begränsat. En plats kommer i många fall att vara den 
mest lämpliga ur både miljö- och klimatsynpunkt. I vissa fall kan 
dock en plats vara bättre ur klimatsynpunkt än en annan som kan vara 
bättre ur miljösynpunkt. Det är i det begränsade utrymmet en avväg-
ning kan göras mellan människors hälsa och miljön och klimatet. På 
samma sätt som prövningsmyndigheterna gör i dag, blir avvägningen 
beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. I några få fall kan 
den föreslagna ändringen av platsvalsregeln få betydelse och ge posi-
tiva effekter för klimatet, t.ex. om växthusgasutsläppen från trans-
porter blir mindre eller om en verksamhet som producerar förnybar 
el kan producera mer el på en ur klimatsynpunkt mer lämpad plats. 

En ny avvägningsregel 

För en ny avvägningsregel skulle det gå att ge klimatintresset större 
tyngd i förhållande till hälso- och miljöintresset vid en prövning en-
ligt enbart 2 kap. miljöbalken men det skulle ge liten effekt eftersom 
det finns flera begränsningar som behandlas i andra delar av miljö-
balken. Det är alltså inte huvudsakligen i 2 kap. miljöbalken motsätt-
ningarna finns utan i förhållande till skyddsintressen som regleras i 
andra kapitel i miljöbalken. 

9.1.5 Förhållandet till utredningens förslag i delbetänkandet 

I avsnitt 4.7 bedömer utredningen att förslagen i utredningens del-
betänkande En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden2 
ger en bred möjlighet att väga in en verksamhets bidrag till klimat-
omställningen vid tillämpning av miljöbalken, både vid tillståndspröv-
ning och tillsyn. 

Genom den ändring av miljöbalkens mål som utredningen före-
slår i delbetänkandet3 bör både klimatpåverkan och bidrag till klimat-
omställningen beaktas. Detta eftersom förslaget också innebär att 

 
2 SOU 2021:21, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden. 
3 SOU 2021:21, s. 137 f. 
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miljöbalken ska tillämpas så att klimatförändringar minimeras vilket 
avser negativa effekter för klimatet i form av klimatpåverkan, men 
även positiva effekter i form av bidrag till klimatomställningen ge-
nom skrivningarna att människans påverkan på klimatet ska mini-
meras. 

Vidare läggs flera förslag i delbetänkandet som integrerar klimat-
perspektivet i miljöbalken, bl.a. att utsläpp av växthusgaser ska redo-
visas och bedömas i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till 
tillstånd. Enligt förarbetena4 omfattar miljöbalken redan klimat men 
den har tillämpats i mer än 20 år och hittills har varken klimatpåver-
kan eller bidrag till klimatomställningen beaktats i prövningarna i 
tillräcklig utsträckning. De förtydliganden som utredningen föreslår 
i delbetänkandet av att, och hur klimatperspektivet ska beaktas är 
nödvändiga eftersom praxis inte kommer att ändras om inte lagstift-
ningen ändras först. 

Förslagen i delbetänkandet innebär både krav och möjlighet att 
ta hänsyn till alla typer av klimataspekter i prövningen. Det utrymme 
som utredningen nu föreslår ska användas i platsvalsregeln är i linje 
med och stärker ansatsen från delbetänkandet att även det positiva 
bidraget till klimatomställningen ska beaktas. En ny avvägningsregel 
skulle däremot sätta ett intresse, klimatintresset, framför hälso- och 
miljöintresset, vilket skulle försvåra tillämpningen av övriga föränd-
ringar som föreslås i delbetänkandet eftersom dessa följer miljöbalkens 
nuvarande systematik och riktar sig till alla verksamheter och åtgärder 
och en ny avvägningsregel bara skulle omfatta en begränsad mängd 
verksamheter. 

Utredningen anser därför att det begränsade utrymmet för att 
avväga till förmån för klimatintresset bäst tas tillvara genom ändringen 
av platsvalsregeln. Att en ny avvägningsregel bryter mot miljöbalkens 
nuvarande systematik kan bidra till att tillämpningen av en sådan 
regel leda till mer komplicerade bedömningar och längre prövnings-
processer. 

 
4 Prop. 1997/98:45, Miljöbalken, del 1, se t.ex. s. 222 och 289 f. 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för en ändrad platsvalsregel och en ny avvägningsregel 

487 

9.2 Nollalternativ och alternativa lösningar 

9.2.1 Platsvalsregeln 

Nollalternativet vore dagens situation där varken utredningens före-
slagna ändringar i delbetänkandet5 eller ändringen av platsvalsregeln 
genomförs. Det skulle innebära att klimatperspektivet inte regelmäs-
sigt vägs in i prövningar enligt miljöbalken. Det görs troligen redan 
i fler fall än vad som framgår av domar och beslut men eftersom det 
inte finns något krav på att redovisa sådana aspekter kommer praxis 
sannolikt inte att utvecklas på ett sätt som bidrar till klimatomställ-
ningen i tillräcklig utsträckning. 

9.2.2 En ny avvägningsregel 

Nollalternativet är, liksom det beskrivs i avsnitt 9.2.1 för platsvals-
regeln, att varken förslagen från delbetänkandet eller en klimat-
anpassad platsvalsregel genomförs. Detta bidrar till att möjligheten 
att ta hänsyn till klimatperspektivet även i fortsättningen inte kom-
mer att tas i tillräcklig utsträckning i miljöprövningen. 

9.2.3 Alternativa lösningar 

I kapitel 4 beskriver utredningen alternativa lösningar till en ny av-
vägningsregel i form av förslag och bedömningar på andra sätt att 
väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön. 
Utredningen föreslår att en klimatanpassad platsvalsregel införs 
(avsnitt 4.1) samt att Försvarsmaktens uppdrag i regleringsbrevet för 
2022 kompletteras med ett fristående uppdrag om att ta fram vägled-
ningar om hur verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan 
samexistera med försvarets verksamheter (avsnitt 4.3). 

Utredningen bedömer att det inte skulle ge önskat resultat att 
särskilt peka ut klimatintresset i 3 kap. miljöbalken (avsnitt 4.4) eller 
lämpligt att försöka skapa ett större utrymme för att väga in klimat 
i miljöbalken i relation till EU-rättsliga skyddsintressen (avsnitt 4.5). 
Inte heller förordar utredningen en utökad regeringsprövning (av-
snitt 4.6). Däremot bedömer utredningen att andra sätt kan främja 

 
5 SOU 2021:21, s. 137 f. och s. 174 f. 
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bidrag till klimatomställningen, t.ex. utredningens förslag i delbetänk-
andet, ändringar i sektorslagstiftning samt förslag från andra utred-
ningar och andra initiativ för att öka möjligheterna att få tillstånd 
och att snabba upp och effektivisera processerna (avsnitt 4.7). 

9.3 Berörda av förslagen 

En klimatanpassad platsvalsregel och en ny avvägningsregel berör sam-
ma aktörer, dvs. verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter, tillsyns- 
och remissmyndigheter samt kommuner. Dessutom berörs enskilda 
och andra intressenter i verksamheternas och åtgärdernas närområde. 

9.4 Bemyndiganden 

Förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel avser en lagändring. 
Detsamma gäller en ny avvägningsregel. 

9.5 Överensstämmelse med EU-rätt 
och internationell rätt 

Både förslaget om en klimatanpassad platsvalsregel och en ny avväg-
ningsregel är förenliga med EU-rätten och med internationell rätt. 

9.6 Effekt på utsläppen av växthusgaser 

Ändringen av platsvalsregeln kan minska växthusgasutsläppen men 
minskningen blir marginell om platsvalsregeln ändras utan att för-
slagen i delbetänkandet genomförs. Om de genomförs kan en ändrad 
platsvalsregel däremot leda till en minskning av växthusgasutsläppen 
i enlighet med vad som redovisas i delbetänkandets konsekvensanalys.6 

I de enstaka fall där en avvägningsregel skulle kunna leda till att 
en verksamhet får tillstånd som inte skulle fått det utan avvägnings-
regeln kan regeln leda till utsläppsminskningar. Omfattningen av ut-
släppsminskningarna beror på vilken typ av verksamhet det rör. Det 
är dock inte troligt att en ny avvägningsregel i 2 kap. miljöbalken ger 

 
6 SOU 2021:21, s 254 f. 
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några större effekter på de totala utsläppen av växthusgaser med anled-
ning av att de rättsliga hindren för de verksamheter som skulle om-
fattas av regeln främst finns i andra delar av miljöbalken. 

9.7 Konsekvenser 

9.7.1 Konsekvenser för företag 

En klimatanpassad platsvalsregel 

Platsvalsregeln gäller för både befintliga och nya verksamheter och 
åtgärder och berör därför alla företag som har sådana enligt miljö-
balken. Eftersom det rör sig om ett mycket begränsat rättsligt ut-
rymme som kan bli aktuellt att utnyttja i få fall, blir den slutliga 
påverkan för företagen mycket liten. De som i huvudsak kan komma 
att beröras är framför allt de som bidrar till klimatomställningen och 
där utrymmet i platsvalsregeln skulle kunna utnyttjas för just deras 
företag. En klimatanpassad platsvalsregel skulle dock kunna inne-
bära att en annan lokalisering än förstahandsalternativet bedöms vara 
lämpligast eftersom lokaliseringen t.ex. innebär mindre transporter. 

Eftersom förslaget om en ändrad platsvalsregel bör införas sam-
tidigt som förslagen från utredningens delbetänkande innebär det 
nya förslaget ingen ytterligare tidsåtgång eller kostnader utöver dem 
som redan krävs med anledning av de förslagen. 

Förslaget förväntas ha en liten positiv sammantagen effekt på före-
tagens konkurrensförhållanden eftersom det gynnar få företag och 
främst verksamheter som bidrar till klimatomställningen. Exempel-
vis bör viss produktion av förnybar el gynnas av förslaget vilket kan 
medföra positiva effekter även för andra företag. Konkurrensförhållan-
dena inom branscher påverkas inte nämnvärt eftersom regeln gäller 
för alla nya och befintliga verksamheter och åtgärder. 

Påverkan på små och medelstora företag bedöms inte skilja sig 
från påverkan på företag generellt. 

En ny avvägningsregel 

En ny avvägningsregel skulle behöva avgränsas till att gälla vissa 
typer av större tillståndspliktiga verksamheter, enligt miljöbalken eller 
sektorslagstiftning, för att vara tillämpbar. De skulle behöva motivera 
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i sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning hur de bedömer att 
den nya avvägningen ska göras och varför hälso- och miljöintressen 
skulle behöva stå tillbaka för klimatintresset. Dessa nya bedömningar 
innebär mer utredning, längre planering och högre kostnader för före-
tagen. 

Eftersom det rättsliga utrymmet för att ge klimat större tyngd i 
prövningen är så begränsat skulle en avvägningsregel endast i få fall 
leda till att tillstånd ges till verksamheter som annars skulle fått av-
slag. En sådan regel skulle kunna leda till snabbare processer vid en-
staka tillfällen men generellt skulle den leda till mer tidskrävande och 
oförutsägbara processer eftersom regeln innebär ytterligare bedöm-
ningar. 

En avvägningsregel skulle sannolikt behöva innehålla trösklar för 
att bli tillämpbar, se avsnitt 4.2.1. Små och medelstora företag kan 
komma att påverkas negativt om större företag får förmåner de små 
och medelstora inte får vilket skulle göra att de blev mindre konkur-
renskraftiga i förhållande till de utpekade. 

9.7.2 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Kommunerna och den eller de kommunala nämnder som fullgör upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer i egenskap av 
tillsynsmyndigheter, parts- och remissmyndigheter på samma sätt 
som prövningsmyndigheterna att behöva ta ställning till de nya reg-
lerna. För en ändrad platsvalsregel blir det samma typer av ställnings-
taganden som förslagen i utredningens delbetänkande innebär. För 
en ny avvägningsregel kan det röra sig om svårare avvägningar mellan 
klimatintresset och hälso- och miljöintresset vilket kräver ökad kun-
skap och kompetens. 

Tillsynen är avgiftsfinansierad. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för kommunens 
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av balken när det gäller en kom-
munal myndighets verksamhet. Ytterligare tillsyn med anledning av 
ändringen av platsvalsregeln bedöms rymmas inom befintlig tillsyns-
avgiftsram. 

Varken det kommunala självstyret eller regionerna påverkas av en 
klimatanpassad platsvalsregel eller en ny avvägningsregel. 
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9.7.3 Konsekvenser för staten 

Både en ändrad platsvalsregel och en ny avvägningsregel har konse-
kvenser för staten i form av prövningsmyndigheter, remiss- och till-
synsmyndigheter. 

En ändrad platsvalsregel bör bedömas sammantaget med utred-
ningens förslag i delbetänkandet, i synnerhet ändringen av miljöbalkens 
mål. På samma sätt som förslagen i delbetänkandet kräver ökad kun-
skap, kompetens och resurser krävs det också för en ändrad platsvals-
regel, men det är tillräckligt med de som krävs för ändringarna i del-
betänkandet. 

Tillsynen är avgiftsfinansierad genom förordningen (1998:940) 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Utredningen 
bedömer att en ändrad platsvalsregel ryms inom befintlig tillsyns-
avgiftsram. En ny avvägningsregel innebär dock mer komplicerade 
prövningar vilket skulle kräva ytterligare insatser jämfört med förslagen 
i delbetänkandet och platsvalsregeln, för att göra rätt avvägningar 
mellan klimatintresset och hälso- och miljöintresset från prövnings-
myndigheter, remiss- och tillsynsmyndigheter med krav på kunskap, 
kompetens och mer resurser. Naturvårdsverket redovisade ett reger-
ingsuppdrag7 om att utreda avgiftssystemet den 31 mars 2022. 

9.7.4 Konsekvenser för enskilda 

Närboende kan bli påverkade av både en ändrad platsvalsregel och 
en ny avvägningsregel i den mån klimatintresset bedöms väga tyngre 
än hälso- och miljöintresset i det enskilda fallet, t.ex. störningar i 
form av ökat buller och luftföroreningar. När det gäller ändringen 
av platsvalsregeln bedöms klimatintresset och hälso- och miljöintres-
set i de flesta fall inte vara motstående intressen. 

9.7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Förslaget om en ändrad platsvalsregel bedöms ha marginella samhälls-
ekonomiska konsekvenser eftersom regeln endast kommer att göra 
skillnad i ett fåtal fall. I dessa fall kan effekten bli positiv men sam-
mantaget liten. 

 
7 Uppdrag om att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljö-
balken, Miljödepartementet, M2020/00666/Me, 30 april 2020 och M 2021/00605, 8 april 2021. 
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En ny avvägningsregel skulle kunna påverka samhällsekonomin 
om fler verksamheter får tillstånd som annars inte skulle ha fått det. 
Bedömningen är dock att det rättsliga utrymmet för en avvägnings-
regel är mycket begränsat och att antalet fall där regeln skulle göra 
skillnad därmed är litet. Företagen och staten skulle påverkas negativt 
av ökade administrativa kostnader. Sammantaget bedöms en avväg-
ningsregel inte medföra samhällsekonomiska vinster. 

9.7.6 Konsekvenser för möjligheten att nå andra 
miljökvalitetsmål 

Om avvägningar enligt en ändrad platsvalsregel utfaller till förmån 
för klimatet kan det påverka miljökvalitetsmålen Frisk luft, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- 
och djurliv negativt på aggregerad nivå. Utfallet är dock mycket svårt 
att bedöma och det är långt ifrån säkert att den negativa påverkan sam-
mantaget kommer att överväga. Under alla omständigheter bedöms 
den sammantagna påverkan på nämnda miljökvalitetsmål bli mycket 
liten. 

9.7.7 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet 

De regionala effekterna är små och tillgång till offentlig service på-
verkas inte. 

9.7.8 Konsekvenser för brottslighet och brottsförebyggande 
arbete, jämställdhet och jämlikhet och möjligheterna 
att nå de integrationspolitiska målen 

Förslagen påverkar inte brottsligheten eller det brottsförebyggande 
arbetet och har varken konsekvenser för jämställdheten eller jämlik-
heten. Förslagen har inte heller några konsekvenser för möjligheten 
att nå de integrationspolitiska målen. 
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9.7.9 Konsekvenser av val av tidpunkt för ikraftträdande 
och informationsbehov 

Förslaget om en ändrad platsvalsregel bör träda i kraft samtidigt som 
förslagen i delbetänkandet. 

Det finns behov av att informera om de avvägningar som ska göras 
enligt en klimatanpassad platsvalsregel vilket lämpligen sker tillsam-
mans med förslagen från delbetänkandet. Uppdraget om vägledningar 
i delbetänkandet8 behöver därför kompletteras i fråga om ändringen i 
platsvalsregeln. 

Om en ny avvägningsregel skulle införas orsakar det särskilda 
informationsbehov och ett ikraftträdande bör avvakta till dess sådan 
information har lämnats. 

9.8 Förslagens genomförbarhet 

En ändrad platsvalsregel ligger i linje med förslagen i utredningens 
delbetänkande och är i rättslig mening genomförbar. Ett motstånd 
kan dock förväntas från närboende i de fall där ett alternativ väljs där 
klimatintresset får företräde framför lokala hälso- och miljöintressen. 

En ny avvägningsregel kan genomföras i rättslig mening men kan 
bli svår att genomföra politiskt eftersom den bara bör omfatta vissa 
verksamhetstyper för att vara tillämpbar och de verksamhetstyperna 
skulle få fördelar jämfört med andra. Att en avvägningsregel sanno-
likt skulle behöva innehålla trösklar, se avsnitt 4.2.1, för vilka verk-
samheter inom varje typ som skulle omfattas av regeln innebär också 
konkurrensnackdelar för de verksamheter som hamnar under tröskeln. 
Dessutom kan motstånd väntas från närboende och miljöorganisa-
tioner om verksamheter får tillstånd som annars inte skulle ha fått det. 

 
 

 
8 SOU 2021:21, s. 194 f. 
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10 Konsekvensanalys 
för området elnät 

Förslagen inom elnätsområdet bidrar till elektrifieringen av samhäl-
let och genom det till att Sveriges klimatmål kan nås. I detta kapitel 
beskrivs effekter och konsekvenser av förslagen i kapitel 6. 

Innehållet i konsekvensanalysen utgår från kraven i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt i kom-
mittéförordningen (1998:1474). 

10.1 Problem och syfte 

Utredningens förslag syftar till att möjliggöra en snabbare ökning av 
kapaciteten i elnätet, och därigenom skapa bättre förutsättningar för 
att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom den elektrifiering som 
är avgörande för klimatomställningen.1 

10.1.1 Elnät i planering 

Utredningen föreslår en översyn av energi- och klimatplanering på 
regional och kommunal nivå. Det saknas i dag i stor utsträckning struk-
tur, långsiktighet och bestämmelser om samordning för sådan energi- 
och klimatplanering. En översyn syftar till en effektivare energi- och 
klimatplanering som möjliggör ökad takt i elektrifieringen. Det för-
väntas ge bättre underlag för antaganden om framtida behov av nät-
kapacitet samt öka kunskapen hos flera aktörer, t.ex. länsstyrelser, 
kommuner och regioner, nätföretag och andra företag, om vad som 
krävs för en elektrifiering och när åtgärder kan förväntas genomföras. 

 
1 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssamman-
träde, I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022 s. 10 och 13 f. 
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En utvecklad planering kan också visa var stärkt nätkapacitet bör 
prioriteras. 

En utvecklad energi- och klimatplanering kan bidra till att beslut 
om alternativ till förstärkt nätkapacitet kan grundas på bättre kun-
skap. Alternativ till ökad nätkapacitet är t.ex. att välja lokalisering 
närmare energiproduktion för energikrävande verksamheter, invester-
ingar i flexibilitetslösningar eller energilager, energieffektivisering samt 
nyttjande av fjärrvärme i stället för eluppvärmning. Nätutvecklings-
planer syftar visserligen bl.a. till att ge information om dessa aspekter 
men energi- och klimatplaner kan bli ett verktyg för att samla och 
utveckla relevant information för kommunen eller regionen. 

Elektrifieringens betydelse och elnätets behov behöver få större 
genomslag i den fysiska planeringen. Markanvändningskonflikter är 
en väsentlig anledning till långa ledtider. En tidig och lyhörd dialog 
om behov av mark för elnät och förståelse för en lednings ändamål 
kan bidra till att korta ledtiderna för stärkt nätkapacitet. Planering 
som tar större hänsyn till befintligt elnät kan öka förutsättningarna 
att förnya och förstärka elnät i befintliga sträckningar, något som i regel 
kan genomföras snabbare än om ny mark behöver tas i anspråk. 

En mycket stor del av elnätet behöver förnyas eller förstärkas till 
2045, se kapitel 5, och planering med hänsyn till befintligt nät har 
stor betydelse för omställningstakten. Det gäller särskilt eftersom en 
linjekoncession med dagens regelverk inte ger ett rättsligt skydd mot 
förelägganden eller förbud enligt miljöbalken. Utredningen föreslår 
därför stärkt vägledning för planering enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 

Beaktande av framtida markbehov för ledningar i planeringen en-
ligt PBL kan bidra till snabbare lokaliseringsutredningar när ny mark 
behöver tas i anspråk och minska mängden målkonflikter i och tids-
åtgången för koncessionsprövningar. Energi- och klimatplanering samt 
nätplanering som får en fysisk dimension och regional relevans kan, 
tillsammans med tillhandahållande av planeringsunderlag enligt 3 kap. 
miljöbalken, öka förutsättningarna för väl genomförda avvägningar 
mellan olika samhällsmål. 

Utredningen föreslår uppdaterade områden av riksintresse för 
energidistribution. Syftet med en sådan uppdatering är dels att stärka 
elnät av nationell betydelse i relation till andra intressen som inte är 
riksintressen, dels att öka möjligheterna till avvägningar mot andra 
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riksintressen. Förslaget motverkar regeringens målsättning2 att minska 
de markområden som omfattas av riksintressen. Utredningen anser 
att förslaget ändå är motiverat eftersom det finns en påtaglig risk att 
befintligt elnät av nationell betydelse inte kommer kunna upprätt-
hållas, förnyas eller förstärkas på den mark det tar i anspråk i dag. 
Konsekvenserna av ett uppdaterat utpekande beror på vilka beslut 
Energimyndigheten fattar och behöver därför utredas i anslutning till 
ett sådant beslut. Ett väl avvägt utpekande bör i första hand avse sådana 
områden som redan är ianspråktagna för energidistribution mark. 

10.1.2 Tydligare prövning av linjekoncessioner 

Utredningens förslag i avsnitt 6.3 syftar övergripande till att öka för-
utsebarheten i prövningen och tydliggöra kraven för att få linjekonces-
sion bl.a. genom att förtydliga hur motstående intressen ska bedö-
mas, klargöra vilka frågor som ska prövas enligt ellagens (1997:857) 
lämplighetsprövning och bidra till stärkt vägledning. 

Tydliga förutsebara krav och undvikande av prövning enligt flera 
bestämmelser syftar till att sänka administrativa kostnader och korta 
prövningstiden bl.a. genom färre kompletteringskrav. Nuvarande ord-
ning där t.ex. lokalisering och teknikval kan prövas både inom ramen 
för lämplighet och inom ramen för miljöprövningen kan också inne-
bära att en lokalisering eller ett teknikval är det som bäst uppfyller 
miljöbalkens krav, medan ett annat av andra skäl såsom kostnader eller 
hänsyn till samhällsekonomiska konsekvenser kan anses lämpligare 
vid lämplighetsprövningen. Förslaget minskar risken för sådana mot-
sägelsefulla slutsatser. Genom att inte ställa högre krav i prövningen 
än vad som är motiverat av hänsyn till andra väsentliga intressen syf-
tar förslagen till snabbare elektrifiering och klimatomställning. 

Energimarknadsinspektionen uppskattar att mediantiden för en 
komplettering av en ansökan är en månad men kan ta upp till ett år. 
Om det inte ställs krav på komplettering av uppgifter kortas Energi-
marknadsinspektionens handläggningstid. Många uppgifter kommer 
att krävas även med utredningens förslag men eftersom det är tydli-
gare vad som krävs kan uppgifterna tas fram tidigare i utbyggnads-
processen. Om det görs parallellt med andra delar av processen leder 

 
2 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse, Finansdeparte-
mentet Fi2020/00252/SPN, 23 januari 2020. 
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förslagen också till kortare ledtider totalt. Tydligare krav syftar även 
till att spara tid genom effektivare samråd och att underlätta fram-
tagande av miljökonsekvensbeskrivning. Genom mindre fokus på 
frågor t.ex. kring ledningens lämplighet kan samrådstiden kortas och 
större fokus läggas på ledningens miljöeffekter. 

Hur stor tidsvinst förslagen i avsnitt 6.3 kan ge beror på om övriga 
förslag i kapitel 6 genomförs, särskilt i fråga om valet mellan luft-
ledning och kabel, i vilken utsträckning nätföretagen anpassar under-
lag och om alla aktörer bidrar till effektivare samråd. I princip har 
förslagen potential att i vissa projekt spara någon månad i samrådet 
och någon månad vid koncessionsprövningen men i vilken utsträck-
ning beror på tillämpningen. Vissa projekt fördröjs i dag med flera år 
bl.a. på grund av oklara regler för koncessionsprövningen. Utred-
ningen bedömer att förslagen ger bättre förutsättningar att undvika 
sådana fördröjningar, men risken för att nya regler tvärtom ökar tids-
åtgången kan aldrig helt uteslutas. 

Förslagen avser linjekoncessioner. En stor del av elnätet i Sverige 
byggs med stöd av områdeskoncession. Ökad vägledning kan under-
lätta planering och miljöprövningar även av sådant nät. 

Lämplighetsprövningen vid linjekoncession 

Utredningens förslag syftar till att undvika att vissa frågor, som är 
fallet i dag, bedöms både vid lämplighets- och miljöprövningen inom 
ramen för koncessionen samt till att öka förutsebarheten i vad lämp-
lighetsprövningen ska avse. Kompletteringar på grund av att nätföre-
tagen inte har förstått kraven, för att nya krav ställs eller för att krav 
ställs som det kan diskuteras om det är motiverat att ställa, ska kunna 
undvikas. 

Lämplighetsprövningen är central i koncessionsprövningen och 
utredningen bedömer att det är av stor betydelse för effektiva pröv-
ningsprocesser att lagstiftaren anger tydliga kriterier för den. 

På samma sätt som gäller i dag ska lämplighetsprövningen avse 
frågan om ledningen behövs. Utredningens förslag syftar till att för-
tydliga när behov av en ledning ska anses föreligga. Förslaget innebär 
att ledningar som följer av skyldighet i lag, av en prognos om framtida 
elanvändning eller elproduktion samt nätförstärkningar som av andra 
skäl anses lönsamma för samhället ska anses behövas. Detsamma ska 
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gälla ledningar som i övrigt behövs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. Syftet är att öka möjligheterna till proaktiv utbyggnad med 
bibehållande av ett tillräckligt skydd mot att onödiga ledningar byggs. 

Förslagen syftar även till att, utöver prövning av behov eller lön-
samhet, begränsa lämplighetsprövningen till vissa överföringstekniska 
aspekter. Utredningen föreslår att det ska ingå i lämplighetsprövningen 
att bedöma om ledningen har en ändamålsenlig placering i nätet och 
teknisk utformning i fråga om växelström eller likström och spänning. 
Dessa aspekter prövas redan i dag och bör i regel vara relativt enkla 
att beskriva i ansökan samt bedöma vid koncessionsprövningen. 

Utredningen föreslår att ledningens tekniska utformning i fråga 
om överföringskapacitet inom avsedd spänningsnivå inte ska prövas 
inom ramen för lämplighetsprövningen. Syftet är i första hand att 
minska risken för komplexa bedömningar som leder till långa hand-
läggningstider men också att möjliggöra en överdimensionering som 
skapar tillgänglig kapacitet som kan utnyttjas snabbt vid behov. Om 
det finns överkapacitet i nätet kan framtida tillkommande efterfrå-
gan tillgodose sitt överföringsbehov omgående i stället för att behöva 
invänta en ytterligare utbyggnad eller förstärkning av elnätet. Det 
innebär en stor tidsvinst jämfört med de i dag bedömda 10–12 åren 
det ofta tar att få en ny ledning på plats, men det utgör också en större 
tidsvinst för de aktörer som kan använda överkapaciteten än vad 
exempelvis en halvering av den ledtiden skulle innebära. Det mesta 
talar också för att en överkapacitet som byggs i dag och i relativt nära 
framtid kommer att användas i framtiden eftersom trenden är att över-
föringsbehoven ökar och aktörer tenderar att etablera sig där kapacitet 
finns. Samtidigt uppskattas en överdimensionering inom angiven spän-
ning och av ledningar som i och för sig behövs eller är lönsamma inte 
orsaka ett ökat intrång eller några i sammanhanget väsentliga kostnads-
ökningar och det sker oavsett en bedömning av dess förenlighet med 
miljöbalken. 

Genom utredningens förslag klargörs även att vissa andra frågor 
inte ska prövas i lämplighetsprövningen såsom alternativa sätt att upp-
nå ändamålet, ledningens lokalisering mellan stationer och teknisk 
utformning i form av luftledning eller kabel. Det ingår inte heller någon 
bedömning av om behoven som en ledning ska täcka ska tillgodoses 
eller inte, vilket får anses vara en logisk följd av ellagens utformning 
och de skyldigheter som åvilar nätföretagen. 
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I viss mån begränsar detta Energimarknadsinspektionens utrymme 
t.ex. att inom ramen för lämplighetsprövningen inkludera bedöm-
ningar som inte följer av utredningens förslag om lämplighet eller av 
miljöbalken. Utredningen har dock analyserat om det finns skäl att 
reglera andra aspekter inom ramen för lämplighetsprövningen och be-
dömt att utredningens förslag om valet mellan luftledning och kabel 
samt miljöprövningen är lämpligare för att bedöma andra aspekter. 
Det kan inte uteslutas att det kan finnas andra intressen som i och för 
sig skulle kunna vara av relevans för elnätets påverkan på samhället 
eller enskilda och som inte har uppmärksammats. Intresset av tydliga, 
förutsebara krav och rättssäkra prövningsprocesser är dock starkt. 
Om det är motiverat att kunna ta hänsyn till andra aspekter i lämplig-
hetsprövningen i framtiden bör det därför förutsätta en lagändring. 

Frågor som inte ingår i lämplighetsprövningen kan aktualiseras 
inom ramen för miljöprövningen, när det behövs för att uppfylla de 
krav som ställs enligt miljöbalken. Att det klargörs att de frågor som 
bedöms i miljöprövningen inte ingår i lämplighetsprövningen inne-
bär att utrednings- och prövningsresurser sparas. 

Utredningen lämnar inget förslag avseende samhällsekonomiska 
lönsamhetsbedömningar men utredningens förslag om en tydligare 
lämplighetsprövning kan påverka vad som bör ingå i en sådan om den 
ska ligga till grund för lämplighetsbedömningen. 

Miljöprövningen vid linjekoncession 

Miljöprövningen av byggande och användning av en ledning 

Utredningens förtydligande att det är byggande och användning av 
ledningen med en i huvudsak bestämd sträckning som ska vara för-
enlig med miljöbalken bidrar till ökad tydlighet och att undvika att 
samma fråga prövas enligt olika bestämmelser. Förslaget, om det ge-
nomförs ensamt, bedöms inte medföra någon påtaglig skillnad jäm-
fört med hur miljöbalkens bestämmelser tillämpas i dag vid konces-
sionsprövningen men bidrar tillsammans med förslaget om lämplighet 
till ökad tydlighet. 
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Hushållningsbestämmelsernas tillämpning 

Den oklara avgränsningen i dagens regelverk av miljöbalkens tillämp-
ning vid koncessionsprövningen leder till osäkerhet kring hushåll-
ningsbestämmelsernas tillämpning. Genom utredningens förslag att 
det är ledningens huvudsakliga sträckning som ska vara förenlig med 
3–4 kap. miljöbalken tydliggörs hushållningsbestämmelsernas kopp-
ling till lokaliseringen och frågan om det är förenligt med god hus-
hållning att använda berörda mark- och vattenområden för ändamålet 
överföring av el. 

Vid prövningen av linjekoncession tillämpas hushållningsbestäm-
melserna i 3–4 kap. miljöbalken även vid pågående markanvändning. 
Det är en vidare tillämpning än vad som avsågs vid tillkomsten och 
som är fallet för t.ex. vägar och järnvägar. 

Hushållningsbestämmelsernas tillämpning vid pågående mark-
användning innebär att upprätthållande och förstärkning av befint-
liga ledningar försvåras. Processen att förlänga eller ändra en konces-
sion för befintliga ledningar tar längre tid, vilket i sin tur innebär att 
förstärkningar tar längre tid och att förnyelsetakten minskar efter-
som nätföretagen ofta inväntar beslut om förlängning innan en för-
nyelse genomförs. 

Eftersom koncessioner numera i regel gäller tills vidare är det 
endast en mindre del av ledningarna som omfattas av ett ärende om 
förlängning eller har tidsbegränsats av skäl som anges i 2 kap. 21 § 
andra stycket ellagen. Även enstaka ledningar kan dock vara av stor 
betydelse för elektrifieringen i en viss region. Förslaget kommer också 
att underlätta prövningen för samtliga förstärkningar. Mängden för-
stärkningar som kan genomföras snabbare på grund av förslaget är 
dock svår att uppskatta eftersom det även finns andra skäl att dessa 
kan ta lång tid att genomföra. 

Förslaget innebär att hänsynen till andra markanvändningsintressen 
i rättslig bemärkelse minskar vid koncessionsprövningen vid pågå-
ende markanvändning men i praktiken är det sällsynt att en ledning 
tvingas flytta på grund av hushållningsbestämmelserna. I regel är det 
förenligt med en god hushållning att använda redan ianspråktagen 
mark även fortsättningsvis. De exempel som finns där befintliga led-
ningar fått flyttas och dras i ny sträckning grundar sig i regel på 2 kap. 
miljöbalken och hänsyn till människors hälsa och miljön. 
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Det kan inte uteslutas att en befintlig ledning har en sträckning 
som visar sig inte längre vara förenlig med god hushållning med 
mark- och vattenområden eller en kommuns utvecklingsmöjligheter. 
Om så är fallet kommer utredningens förslag innebära att den frågan 
inte prövas t.ex. vid en ändring eller förlängning av koncessionen. 
Pågående ärenden om förlängning av befintlig koncession kommer 
dock enligt föreslagna övergångsbestämmelser att bedömas enligt 
äldre bestämmelser och därmed inte påverkas av förslaget. 

För koncessioner som gäller tills vidare finns ett skydd för mot-
stående markanvändningsintressen eftersom dessa, om det har gått 
40 år sedan de beviljades, kan omprövas på initiativ av länsstyrelse, 
kommun eller Energimarknadsinspektionen. Vid en sådan omprövning 
begränsas inte tillämpningen av 3–4 kap. miljöbalken. När möjlighe-
ten till omprövning infördes bedömde regeringen3 att betydelsen av 
en ändamålsenlig utbyggnad av elnätet motiverade att en omprövning 
inte bör kunna ske förrän lång tid har förflutit sedan koncessionen 
beslutades. Som framgår av kapitel 5 skedde den senaste större utbygg-
naden av elnät i Sverige på 1980-talet. Merparten av befintliga linje-
koncessioner uppskattas vara äldre än 40 år eller ha förlängts. Kon-
sekvensen av omfattande omprövningar av befintligt nät skulle dock 
riskera att fördröja elektrifieringen och även om möjligheten finns 
bör den tillämpas med försiktighet. Den genom miljöbalken upp-
hävda lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. trädde 
i kraft 1987 och har sedan dess tillämpats i koncessionsprövningar och 
förlängningar. För befintliga ledningar som har koncessioner medde-
lade efter 1987 har alltså en prövning enligt hushållningsbestämmel-
serna skett. 

Vägledning för prövningen och länsstyrelsens roll 

Hänsyn till motstående intressen innebär höga krav på anpassning 
av ledningar. Utredningens förslag om stärkt vägledning avseende 
fåglar respektive magnetfält syftar till att effektivisera den specifika 
miljöbedömningen och miljöprövningar av elnät. Genom tydlig väg-
ledning kan tid sparas, t.ex. genom minskad risk för sent uppkomna 
inventeringsbehov. Ett annat viktigt syfte med stärkt vägledning i 
dessa frågor är att andra intressen, t.ex. jord- och skogsbruk, som 

 
3 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 55. 
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riskerar att drabbas av de anpassningar som görs av hänsyn till fåglar 
och magnetfält inte ska påverkas på ett sätt som är oproportionerligt 
i relation till det skydd som behövs för fåglars bevarande respektive 
människors hälsa. 

Utredningens förslag att länsstyrelserna ska utreda och klargöra 
sin roll i avgränsningssamråd och prövningen av elledningar som kräver 
linjekoncession syftar till att underlätta lokaliseringsutredningar och 
effektivisera samråd, vilket i sin tur kan underlätta Energimarknads-
inspektionens prövning. Vägledning för t.ex. fåglar i kombination med 
ett klargörande av länsstyrelsens roll kan bidra till tydligare krav 
i fråga om inventeringar vilket bedöms minska risken för de typer av 
kompletteringar som ofta tar längst tid. 

Andra förslag 

För att undvika att villkor ställs som kan riskera att komma i konflikt 
med syftet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, målen 
för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § ellagen eller föreskrifter med-
delade enligt elsäkerhetslagen (2016:732) föreslås att villkor ska vara 
förenliga med syftet med ledningen och dessa föreskrifter. 

Alternativa lokaliseringar ska redovisas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen och prövas inom ramen för den miljöprövning som görs av 
en ansökan om linjekoncession. De behöver därför inte redovisas 
ytterligare i ansökan om koncession varför utredningen föreslår att 
det kravet på en ansökan om linjekoncession ska tas bort. 

En särskild utredning föreslås få i uppdrag att genomföra en över-
syn av ersättningsbestämmelserna för att bidra till större acceptans 
och snabbare tillståndsprocesser. 

10.1.3 Teknikval – bedömning av kabel kontra luftledning 

Frågan om teknikval, och då främst valen mellan växel- och likström 
respektive luftledning och kabel bedöms av många intressenter som 
viktig. Å ena sidan antar många att kabel medför mindre påverkan på 
omgivningen än en luftledning. Å andra sidan kan dessa teknikval på-
verka en lednings funktion och förmågan att upprätthålla driftsäker-
het och elkvalitet. En grundläggande brist på samsyn kring hur dessa 
tekniska val bör bedömas kan i avsevärd utsträckning orsaka utdragna 
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koncessionsprocesser för ledningar på de högsta spänningsnivåerna. 
Nuvarande regler ger också litet utrymme för att bedöma frågan 
utifrån ett helhetsperspektiv på vad som är lämpligt i elsystemet. 

Utredningen förslår att det tydliggörs att valet mellan växel- och 
likström i huvudsak prövas i lämplighetsprövningen, se avsnitt 10.1.2 
och 10.1.6 om tydligare beaktande av alternativa lösningar. 

När det gäller växelströmsledningar kräver frågan om valet mellan 
luftledning och kabel omfattande och tidskrävande utredningar på 
de högsta spänningsnivåerna om 130 kV och uppåt. Utredningens be-
dömning är att på dessa spänningsnivåer kommer koncession ges för 
luftledning vid en sådan ansökan oavsett hur mycket valet utreds. 
I vissa fall är det inte möjligt att komma fram med en luftledning, 
t.ex. i storstäder eller i havet, men då står det ofta klart tidigt i pro-
cessen att kabel måste väljas om ledningen ska kunna byggas. 

Det främsta syftet med utredningens förslag är att möjliggöra 
snabbare prövningsprocesser genom att i förväg och generellt peka 
ut i vilka situationer kabel ska utredas och användas samt hur valet 
mellan luftledning och kabel ska bedömas i koncessionsprövningen. 
Utredningen har bedömt att sådana kriterier bäst regleras i föreskrifter 
eftersom de bör uppdateras efterhand som kunskapsläge och teknik-
utveckling förändras. Införs inte tydliga föreskrifter i enlighet med 
utredningens förslag finns risk för förlängda ledtider. 

De av utredningen föreslagna ändringarna i förordningen om nät-
koncessioner innebär att luftledning ska utgöra huvudregel för stark-
strömsledningar med en avsedd spänning om 130 kV eller högre. Kabel 
innebär typiskt sett mindre påverkan på vissa motstående intressen 
såsom annan markanvändning, boendemiljöer och skogliga värden. 
Det betyder inte att kabel vid en samlad bedömning av miljöeffekter 
alltid kan antas medföra en mindre miljöpåverkan eftersom påverkan 
på vissa värden såsom hydrologi och markbundna värden kan vara 
stor. 

För växelström på högre spänningsnivåer finns begränsningar för 
hur mycket kabel som kan finnas i elsystemet utan att svårigheterna 
att upprätthålla driftsäkerhet och elkvalitet blir för stora. Exakt hur 
mycket kabel som kan hanteras i systemet är i dag inte känt. Utred-
ningen menar att det därför finns goda skäl att i det skede av kraftig 
utbyggnad som väntas vara sparsam med det utrymme som finns och 
bara använda kabel för passager med unika krav och där det är nöd-
vändigt för att kunna genomföra elnätsbyggnation. 
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Intrång i och konflikter med jord- och skogsbruk är en i regel 
oundviklig konsekvens av dragningar av elledningar på aktuella spän-
ningsnivåer. Likaså innebär anläggning av elledning oundvikligen 
någon form av påverkan på naturmiljön. Det centrala syftet med ut-
redningens förslag är att hänsyn fortsatt ska tas till sådana intressen 
men att undvika att processerna fokuserar på tekniska lösningar som 
är oförenliga med ett fungerande elnät eller riskerar att leda till så 
omfattande utredningar och anpassningar av elnätet att elektrifier-
ingen och energiomställningen påtagligt försvåras eller fördröjs. Där-
för lägger utredningen förslag till kriterier som förtydligar prioriter-
ingarna för teknikvalet i lagstiftningen. Genom restriktiva krav på 
utredning och användning av kabel på de högsta spänningsnivåerna 
prioriteras en snabb anpassning av elnätet, en funktionell elförsörj-
ning och att kabeltekniken finns tillgänglig när den är nödvändig även 
i framtiden. 

Kriterierna innebär att modeller och mätmetoder kommer behöva 
stärkas hos nätföretagen för att kunna bedöma i vilken utsträckning 
kabel kan användas där kriterierna är uppfyllda. Utredningens före-
slagna kriterier innebär dock att arbetet med modeller och mät-
metoder kan ske successivt och prioriteras till platser där kabel är 
aktuellt. Det är motiverat för att inte resursbrist och tidsåtgång för 
framtagande av modeller ska fördröja elektrifieringen väsentligt. En 
farhåga skulle kunna vara att kriterierna bromsar kunskapsutveck-
lingen men det kan motverkas t.ex. genom att regeringen ger upp-
drag och resurser till Svenska kraftnät att påskynda arbetet. 

Acceptansen för kriterierna, som också avgör deras betydelse t.ex. 
för effektivare samråd, förutsätter att de ses över i takt med att mer 
kunskap erhålls och tekniken utvecklas. 

Problemet jämfört med nollalternativet är onödigt 
långsam utbyggnad 

I en framtida utveckling enligt nollalternativet, se Nollalternativ – 
teknikval avsnitt 10.2.3, är problemet i huvudsak en onödig tidsåtgång 
och resursförbrukning för utredningar av kabelalternativ som i prak-
tiken inte är realistiska alternativ. Syftet med utredningens förslag är 
därför att åstadkomma tidsbesparingar genom att minska mängden 
utredningar av kabelalternativ utan att hindra att kabel används där 
en sådan är uppenbart bättre än en luftledning och där den kan an-
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vändas utan risk för att äventyra elnätets funktion. Utredningens för-
slag till klargörande av teknikvalet bedöms jämfört med nollalterna-
tivet inte nämnvärt påverka mängden kabel på spänningsnivåer på 
130 kV och uppåt. I dag är det främst inom tätorter som sådana spän-
ningsnivåer markförläggs och med utredningens förslag förtydligas 
att det alltjämt är ett fall där kabel är aktuellt. 

Alternativa men mindre sannolika utvecklingar skulle ge andra 
problem och syften 

Det finns vissa alternativa utvecklingar jämfört med nollalternativet 
även om utredningen bedömer dem som betydligt mindre sannolika. 
En sådan alternativ utveckling som beskrivs i avsnitt 10.2.3 är att nät-
företagen skulle börja förorda kabel. Om en sådan utveckling skulle 
bli verklighet förväntas långa ledtider inte vara det främsta proble-
met. I stället innebär en utbyggnad med relativt mycket kabel att 
driftsäkerhet och elkvalitet i elnätet riskerar att försämras. I jämförelse 
med en sådan utveckling skulle utredningens förslag bidra till mindre 
kabel i växelströmsnätet på spänningsnivåer på 130 kV och däröver 
och därmed till mindre risker för avbrott och störningar. 

Ett klargörande av teknikvalet bedöms även i detta alternativa sce-
nario kunna förkorta ledtiderna, men möjligtvis i mindre utsträckning 
eftersom nätföretagen antas direkt förorda kabel för att minska tid 
och resurser på att utreda andra alternativ eller för att säkerställa att 
tillgängligt utrymme av kabel kan användas till nätföretagets ledningar. 
Utredningen bedömer därmed att förslaget rörande teknikval skulle 
få önskvärda effekter också med denna alternativa utveckling. 

Ytterligare en alternativ utveckling vore att höga krav på att an-
vända kabel leder till att elnätsföretagen för att undvika instabilitet i 
näten avstår från att bygga ledningar för vilka en stor andel kabel pekas 
ut, eller riskerar att pekas ut, som det enda alternativet. Utredningen 
ser i huvudsak detta som en variant av nollalternativet eftersom den 
förväntade effekten av detta är att elnätsföretaget i stället ansöker om 
att bygga en annan ledning för att tillgodose det aktuella överförings-
behovet eller mest sannolikt att ledningen inte byggs alls. Det inne-
bär att utbyggnadsprocessen tar lång tid och att det finns potential 
för tidsvinster i utredningens förslag. Om denna variant av nollalter-
nativet skulle innebära att utbyggnaden, också över tid, blir mindre 
än vad som bedöms behövas skulle problemet vara att klimatomställ-
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ningen inte bara fördröjs utan också hejdas. Utredningens förslag skulle 
därmed få ännu mer motiverade effekter under ett sådant scenario. 

10.1.4 Förhandsbesked för elledning 

För stora starkströmsledningar som påverkar många intressen tar det 
ofta särskilt lång tid att få koncession. Sådana ledningar är dock cen-
trala för elektrifieringen och för att energi- och klimatmålen ska kunna 
nås. Utredningen föreslår därför att förhandsbesked ska kunna sökas 
i ett tidigt skede om en ledning ska anses lämplig ur allmän synpunkt 
enligt kraven i 2 kap. 12 a § ellagen. 

Förslaget om förhandsbesked gäller bara starkströmsledningar som 
prövas av nätmyndigheten och som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Utredningen bedömer att det främst är Svenska kraft-
nät som kommer att ansöka om förhandsbesked för transmissions-
nätet, medan regionnätsföretagen kommer att ha mindre behov av en 
sådan möjlighet. Förslaget om förhandsbesked förutsätter att utred-
ningens förslag om tydliga krav för lämplighetsprövningen också ge-
nomförs. 

Åren 2016–2021 ansökte Svenska kraftnät om koncession för i ge-
nomsnitt två transmissionsnätsledningar per år men enligt prognosen 
kommer det att öka till 6,5 ansökningar per år för 2022–2027. Det 
går inte att förutse hur många av de ärendena som kommer att ha 
behov av förhandsbesked. Även om det blir få ärenden kommer dock 
varje ledning i transmissionsnätet att ha stor betydelse för elektrifier-
ingen och varje förhandsbesked kan därför göra väsentlig skillnad. 

Ett tidigt beslut att en ledning är lämplig kan tydliggöra ledning-
ens vikt vid samråd och avvägningar samt öka acceptansen för att en 
ledning behövs eller är lönsam. Det ökar förutsebarheten för nätföre-
taget men också för kommuner, boende och andra berörda. Stora in-
direkta besparingarna bedöms kunna uppnås genom att tidigarelägga 
lämplighetsprövningen och därmed tidigt fokusera på det faktiska 
syftet med att bygga ledningen ur ett större system- och beredskaps-
perspektiv. Det förväntas innebära att större hänsyn tas till den sam-
manhängande nätutvecklingen och vissa överföringstekniska aspekter 
under resterande koncessionsprocess och kan hjälpa Energimarknads-
inspektionen att skapa en tydlig organisation kring dessa frågor. 



Konsekvensanalys för området elnät SOU 2022:21 

508 

Vidare bedöms stora indirekta besparingar kunna nås om dessa 
systemaspekter ges större tyngd i avgränsningssamråd. 

När lämplighetsbedömningen görs innan avgränsningssamråd kan 
samrådet genomföras med ett ökat fokus och en ökad tydlighet kring 
en lednings allmänna lämplighet utan att riskera att de tekniska para-
metrarna som prövas i lämplighetsbedömningen överskuggas av andra 
markanvändningsintressen och miljökonsekvenser. 

Förslaget innebär också att om en begäran om förhandsbesked 
görs får den även avse om en eller flera alternativa utformningar av 
starkströmsledningen är förenliga med ändamålet med ledningen, före-
skrifter enligt 3 kap. 9 § ellagen, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 
3 b § ellagen och föreskrifter meddelade enligt elsäkerhetslagen. Ut-
redningen bedömer att den möjligheten främst kommer att användas 
för att få besked om en alternativ utformning inte är förenlig med de 
kraven, vilket skulle tydliggöra att det alternativet inte behöver ut-
redas eller ingå i miljöprövningen. Exempel på en sådan bedömning 
kan vara att ett likströmsalternativ inte anses uppfylla kraven på lämp-
lighet. Det kan också avse en förklaring att en alternativ utformning, 
såsom att sambygga ledningen med en annan ledning eller att använda 
kabel mer än i viss omfattning, inte uppfyller kraven i ellagen eller 
målen för driftsäkerhet. För de alternativ som anses uppfylla kraven 
och ska utredas påverkas inte miljöprövningen. 

Energimarknadsinspektionens bedömning att en ledning är lämp-
lig ska, med viss möjlighet till omprövning, vara bindande för den 
efterföljande koncessionsprövningen. Energimarknadsinspektionens 
bedömning att en alternativ utformning av en ledning inte uppfyller 
kraven i 2 kap. 12 a § eller 12 b § andra stycket ellagen är endast väg-
ledande. Trots det bedömer utredningen att en sådan bedömning från 
Energimarknadsinspektionen i de flesta fall bör få betydelse för flera 
samrådsparter såsom kommuner och länsstyrelser och därmed öka 
nätföretagets möjligheter att leda och genomföra ett effektivt samråd. 

Vinsten med en tidig bedömning från Energimarknadsinspektionen 
är också att de frågor som omfattas av ett förhandsbesked kan ut-
redas och prövas parallellt med t.ex. framkomlighetsstudier eller myn-
dighetsdialoger inför samrådet. Frågorna kan då bedömas preliminärt 
innan nätföretaget färdigställer ansökan. Om den typen av frågor av-
görs först i koncessionsprövningen, och Energimarknadsinspektio-
nen gör en annan bedömning än den nätföretaget har gjort, finns risk 
att delar av teknisk förstudie, samråd och miljökonsekvensbeskriv-
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ning behöver göras om. Det beror på att förutsättningarna för t.ex. 
lokaliseringsutredningen påverkas på ett grundläggande sätt av utfal-
let av lämplighetsbedömningen. Om och när det kan vara motiverat 
att begära ett förhandsbesked och om det bör inkludera en bedöm-
ning av alternativ måste avgöras av nätföretaget utifrån fördelarna för 
processen som helhet. 

För att detta förslag ska spara tid och resurser och skapa en bättre 
process med större system- och beredskapsfokus krävs att Energi-
marknadsinspektionen och övriga myndigheter ges möjligheten att 
ta välinformerade beslut kring lämpligheten. Det finns en risk att be-
sparingar uteblir om myndigheter t.ex. väger in fler delar av konces-
sionsprövningen än endast lämpligheten eller inte vill utesluta alter-
nativ innan hela koncessionsprocessen genomförts. 

Ett negativt förhandsbesked, dvs. ett beslut att inget alternativ som 
ingår i begäran bedöms uppfylla kraven för allmän lämplighet, får över-
klagas direkt. Ett sådant beslut kan främst förväntas överklagas av 
nätföretaget. Ett positivt förhandsbesked får enligt förslaget endast 
överklagas i samband med överklagande av slutligt beslut om nät-
koncession. På så sätt undviks att utbyggnadsprocessen försenas. 

Ett positivt förhandsbesked kan i vissa fall leda till besparingar på 
upp till några månader. Det rör projekt där det är ifrågasatt om en 
ledning överhuvudtaget behövs eller är lönsam och den frågan antas 
få stor vikt i samråd och koncessionsprövning. Det kan också leda 
till motsvarande tidsvinst om ett alternativ som inte anses lämpligt 
eller uppfyller andra krav inte behöver utredas i den vidare processen. 

Utredningens förslag till förhandsbesked omfattar endast frågor 
som ingår i lämplighetsprövningen eller en bedömning av alternativa 
utformningar som kan påverka ledningens funktion eller möjligheter 
att uppfylla angivna krav. Det kan inte användas för att avfärda en 
viss lokalisering mellan anslutningspunkterna i elnätet. När det gäller 
den specifika miljöbedömningen finns en möjlighet enligt 6 kap. 32 § 
miljöbalken att begära länsstyrelsens bedömning i fråga om innehållet 
i miljökonsekvensbeskrivningen har den omfattning och detaljerings-
grad som behövs för tillståndsprövningen. Denna möjlighet skulle i 
vissa fall kunna användas för att få tydligare och tidigare vägledning 
om miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig. 
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10.1.5 Undantag från vissa förbud – biotopskydd 
och strandskydd 

När en ny starkströmsledning byggs anpassas dragningen normalt så 
långt möjligt för att undvika intresse- och målkonflikter men det går 
bara till en viss gräns. Därför uppstår ofta behov av ett stort antal dis-
penser på grund av påverkan på naturvärden, bl.a. områden som om-
fattas av strand- eller biotopskydd. Hur många dispenser som behövs 
varierar kraftigt beroende på ledningens längd, typ, vilka intressen 
som påverkas m.m. 

Även när befintliga ledningar ska förnyas eller förstärkas kan dis-
penser från strand- och biotopskydd krävas, särskilt om sträckningen 
förändras. Vid underhåll av befintliga ledningar kan dispens också 
krävas bl.a. från särskilda biotopskydd inom områden som omfattas 
av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) och handläggs av 
Skogsstyrelsen. 

Det finns ingen samlad statistik över hur många dispenser från 
generellt biotopskydd respektive strandskydd som utbyggnad av en 
kraftledning medför. Det varierar kraftigt beroende på vilken typ av 
landskap ledningen byggs i och biotopskydden varierar mer än strand-
skydden. Utifrån erfarenheter från prövning rör det sig typiskt om 
3–5 dispenser från strandskydd och ett fåtal biotopskydd per mil och 
ledning. Det kan dock krävas avsevärt mer beroende på ledning. 
Projektet för transmissionsnät för sträckan Nybro-Hemsjö innebär 
krav på i genomsnitt 13 dispenser per mil från generella biotopskydd, 
i genomsnitt 3 dispenser per mil från särskilda biotopskydd (räknat 
tillsammans med särskilda områdesskydd) och i genomsnitt 9 dis-
penser per mil från strandskydd. 

Antalet dispenser i det specifika fallet beror förutom typ av led-
ning på landskapet och antalet skyddade objekt också på hur lätta de 
är att undvika vid planering. Särskilda biotopskydd värderas vanligen 
högre i en tidig planering och undviks därmed oftare. 

Utredningen uppskattar handläggningstiden för dispens avseende 
generella och särskilda biotopskydd till 1–6 månader men enligt upp-
gifter från regionnätsbolag kan den i dagsläget uppgå till 1–1,5 år hos 
vissa länsstyrelser. 

När det gäller generella biotopskydd och strandskydd beviljas dis-
pens i de allra flesta fall. Utredningen bedömer att förslaget om att 
införa undantag från kraven på dispens skulle möjliggöra en snabbare 
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utbyggnad av elnät. Utredningen föreslår i avsnitt 6.3 ett uppdrag till 
länsstyrelsen att se över hur syftet med biotop- och strandskydd kan 
bevakas av länsstyrelsen på ett effektivt sätt i samråd och tillsyn 
avseende ledningar som kräver linjekoncession. En tydlig roll för län-
sstyrelsen kan säkerställa att hänsyn tas till generella biotopskydds- 
och strandskyddsområden även om undantag införs och att den som 
ska bygga eller underhålla nät även fortsatt kommer att ha incita-
ment att undvika påverkan på sådana områden så långt det är möjligt. 
Även tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela förelägganden 
och förbud med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken förblir oförändrade. 

Utredningen bedömer att tillsammans med att naturskyddet och 
kravet på val av lämplig plats alltid gäller i miljöprövningen, skulle 
effekten av ett undantag för starkströmsledningar på strandskyddets 
syften enligt 7 kap. 13 § bli marginell. Ett införande av undantagen 
skulle även kunna underlätta mer parallella prövningsprocesser efter-
som dispensansökningar ofta behöver göras sent i tillståndsprocessen. 

När det gäller de särskilda biotopskydden förekommer det att 
dispens inte ges för underhållsåtgärder som är nödvändiga för att upp-
rätthålla kraven på driftsäkerhet och skydd mot person eller sakskada 
från befintliga ledningar. I viss utsträckning kan det föreslagna begrän-
sade undantaget i detta avseende påverka miljöskyddet i sådana om-
råden. Riskerna för alltför stor negativ påverkan motverkas dock av 
det skydd för fortplantingsområden och livsmiljöer som artskyddet 
innebär och kravet på samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken vid åt-
gärder som kan innebära en ändring av naturmiljön. Vikten av att 
upprätthålla säkerheten i befintligt nät får därför enligt utredningen 
anses väga tyngre än behovet av en prövning enligt bestämmelserna 
om biotopskydd. 

10.1.6 Gemensamma syften för förslagen 

De intermediära syftena med förslagen är att möjliggöra en snabbare 
utbyggnad av elnätet. Det finns redan incitament i dagens system för 
såväl användning som produktion av fossilfri el, inte minst via styr-
medel som missgynnar utsläpp av växthusgaser. Högre kapacitet i 
elnätet kan i kombination med dessa styrmedel leda till en snabbare 
elektrifiering. 
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Att överföringskapacitet finns i rätt tid i relation till överförings-
behoven är en förutsättning för att elnätet ska kunna utnyttjas för 
elöverföring på ett ändamålsenligt sätt. Det är dock inte ett tillräck-
ligt villkor för att elproducenter och elanvändare verkligen ska välja 
att etablera verksamhet och utnyttja överföringspotentialen. Till de 
viktigare syftena med förslagen hör att de också ska medverka till 
god funktion och stabilitet i elnätet. 

Funktion och stabilitet är avgörande 

En utbyggnad som äventyrar elnätets funktion eller stabilitet är inte 
något reellt handlingsalternativ eftersom nätägarna i ett sådant fall 
snarare skulle avstå från att bygga nät. Även om en sådan utbyggnad 
mot förmodan skulle göras skulle det påverka viljan att investera i 
verksamheter som är beroende av stabil elöverföring och god elkvalitet. 

Tydligare beaktande av alternativa lösningar 

Att ökad elanvändning och -överföring är nödvändigt för att nå 
klimatmålen utesluter inte att det på marginalen finns andra åtgärder 
som är bättre alternativ. Om och när t.ex. val av lokalisering av el-
användande verksamhet, användande av flexibilitetslösningar eller 
energieffektiviseringar är möjliga kan det i vissa fall vara ett bättre 
alternativ än ytterligare utbyggnad och förstärkning av elnätet. 

På marginalen och i enskilda fall kan det finnas bättre alternativ 
till att bygga ut elnät men inga sådana alternativ har potential att 
eliminera behovet av utbyggnad. Utbyggnadsbehovet är stort även 
om andra alternativ också utnyttjas. Det är dock viktigt att utred-
ningens förslag inte leder till att alternativa lösningar inte kommer 
till stånd i önskad omfattning. Sådana lösningar är komplement till 
en utbyggnad och bör användas där de bidrar på ett bättre sätt än 
ytterligare elnätsförstärkning. Om alternativa lösningar används där 
de verkligen är bättre kan det bidra till snabbare processer genom att 
resurser inte behöver användas för ledningsdragningar. 

Ellagens allmänt hållna bestämmelse om anläggningens lämplighet 
innebär osäkerhet kring hur olika typer av alternativ till anläggningen, 
eller alternativ för utformningen av den, bör beaktas inom ramen för 
koncessionsprövningen. Det är också oklart hur alternativ ska be-
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dömas i relation till allmän lämplighet eller enligt miljöbalkens be-
stämmelser. Detta leder till att det blir svårare att bemöta eventuella 
invändningar i samrådet, en ökad risk för krav på kompletteringar av 
koncessionsansökan och en risk för motstridiga slutsatser i konces-
sionsprövningen. 

Flera av utredningens förslag syftar till att tydliggöra vilka alter-
nativ som är relevanta för koncessionsprövningen och på vilket sätt 
de bör beaktas. Sammantaget får utredningens förslag följande inne-
börd: 

• Alternativ till att bygga elnät ska beaktas genom stärkt planering 
och främjas genom andra styrmedel såsom avgifter. I koncessions-
prövningen ska utvecklingen av sådana alternativ beaktas genom 
att ta hänsyn till den förväntade utvecklingen vid bedömningen 
om ökad nätkapacitet behövs eller är lönsam inom ramen för 
lämplighetsprövningen. 

• Alternativa sätt att föra över el ska beaktas vid koncessions-
prövningen om alternativen kan fylla samma funktion, dvs. flera 
alternativ kan uppfylla ändamålet med ledningen. Inom ramen för 
koncessionsprövningen bedöms ledningens placering i nätet och 
tekniska utformning i fråga om lik- eller växelström och spänning 
vid lämplighetsbedömningen. Alternativ kan aktualiseras om det 
finns skäl att anta att nätföretaget inte har valt ett ändamålsenligt 
alternativ. 

• Alternativ till att bygga elnät och alternativa sätt att föra över el 
utgör olika sätt att uppnå ändamålet med verksamheten. Sådana 
alternativ ska i regel inte redovisas inom ramen för den miljö-
bedömning som sker vid en ansökan om linjekoncession. Undan-
tagsvis kan länsstyrelsen begära att så ska ske vid samrådet. 

• Alternativ för den valda överföringstekniska lösningen såsom olika 
lokaliseringar och sätt att utforma den valda överföringstekniken 
ska bedömas utifrån dess förenlighet med miljöbalkens bestämmel-
ser. Bedömning av ledningens utformning som luftledning eller 
kabel ska bedömas enligt de av utredningen föreslagna bestäm-
melserna för detta teknikval, se avsnitt 10.1.3. 

• Genom möjligheten till förhandsbesked kan nätföretaget begära 
ett tidigt besked om ett visst sätt att föra över el ska anses lämp-
ligt eller inte. En sådan begäran kan även inkludera en tidig be-
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dömning av om en eller flera alternativa utformningar för den 
valda överföringstekniska lösningen är förenliga med ändamålet 
med ledningen, vissa föreskrifter och målen för driftsäkerhet. 

Genom att överväga alternativ till att bygga elnät i ett tidigt skede 
inom ramen för planeringen av de verksamheter eller åtgärder som 
orsakar behovet av överföring av el kan klimatomställningen ske snab-
bare och med mindre negativa samhällsekonomiska konsekvenser än 
om sådana alternativ inte övervägs. Elnätsbyggnation ska anpassas 
till den förväntade utvecklingen, vilket bedöms inom ramen för kon-
cessionsprövningen. En linjekoncession bör dock inte användas som 
styrmedel för att framtvinga en annan utveckling av framtida behov. 
Det skulle få alltför stora negativa konsekvenser i form av komplexa 
bedömningar och riskera att fördröja omställningen. 

Utredningens förslag för en tydligare prövning av linjekoncessioner 
i avsnitt 6.3 och val av teknik mellan luftledning och kabel i av-
snitt 6.4 innebär sammantaget att det blir tydligare hur alternativa 
sätt att föra över el och alternativ för den valda överföringstekniska 
utformningen ska bedömas inom ramen för en linjekoncession. För-
slagen är inte direkt beroende av varandra men bör genomföras till-
sammans för att uppnå syftet att korta ledtider för att bygga elnät 
och därigenom bidra till ökade förutsättningar för att nå klimatmålen. 
De bör också genomföras tillsammans med utredningens förslag om 
planering i avsnitt 6.2 för en effektiv omställning. Den möjlighet att 
ansöka om förhandsbesked som föreslås i avsnitt 6.5 kan innebära 
stor skillnad för vissa projekt genom att minska risken att vissa frågor 
försenar projektet. 

Utredningens förslag begränsar prövningsmyndighetens handlings-
utrymme t.ex. vid lämplighetsprövningen och bedömningen av valet 
mellan luftledning och kabel. En sådan begränsning motiveras av att 
den är nödvändig för att uppnå syftena med en snabbare elektrifier-
ing och att bygga ett stabilt elsystem. Utredningen har bedömt vilka 
effekter förslagen kan förväntas få för t.ex. motstående markanvänd-
ningsintressen och människors hälsa och miljö samt kostnaderna för 
elnätets anpassning. Som framgår av nollalternativet i avsnitt 10.2 
kommer elnätets anpassning medföra konsekvenser för dessa intres-
sen i form av bl.a. ianspråktagande av mark, störande anläggnings-
arbeten, avverkning av skog och påverkan på landskapsbilden. Med 
hänsyn till de skydd som finns för motstående markanvändnings-
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intressen och människors hälsa och miljö i miljöbalken samt hur till-
lämpningen kan antas utvecklas utan att förslagen genomförs be-
dömer utredningen att konsekvenserna av utredningens förslag för 
dessa intressen bör bli marginella. 

10.2 Nollalternativ och alternativa lösningar 

Här beskrivs nollalternativ relaterat till respektive förslagsområde i 
den ordning de beskrivs i avsnitten 10.1.1–10.1.5. 

Några särskilda aspekter av nollalternativet som är relevanta för 
de olika förslagen diskuteras i avsnitt 10.2.6. Bland annat konstateras 
där att förslagen kan vara mer eller mindre robusta i förhållande till 
framtida utveckling men att den framtida alternativa utveckling gent-
emot vilka förslagen jämförs inte är avgörande för vikten av att de 
genomförs. I avsnitt 10.2.7 beskrivs alternativ som övervägts med 
potential att uppnå samma syfte som utredningens förslag. 

10.2.1 Nollalternativ – elnät i planeringen 

Regional samordning av energi- och klimatomställningen kommer 
att vara viktigt för att nå klimatmålen. Sannolikt kommer länsstyrel-
serna fortsatt att ha en central roll genom uppdrag at t samordna och 
leda genomförandet av regionala energi- och klimatstrategier. Bristen 
på långsiktighet kan skapa utmaningar t.ex. när det gäller resurs-
tillsättning och att långsiktigt bygga upp kompetens, erfarenhet och 
nätverk. 

Även kommunerna kommer att ha en viktig roll i arbetet att nå 
klimatmålen men rollen är delvis oklar. Kommuner kommer troligt-
vis fortsatt att i stor utsträckning genomföra energi- och klimatpla-
nering. Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering kommer att 
betraktas som föråldrad och inte tillämpas i någon egentlig utsträck-
ning. Det kommer skilja sig från kommun till kommun när och hur 
de kommunala energi- och klimatplanerna tas fram samt vad de avser. 

Planeringen kommer genomföras utan gemensam struktur för 
energi- och klimatplaner på kommunal, regional och nationell nivå. Det 
kommer vara otydligt hur samordning ska ske mellan olika nivåer och 
med annan planering, t.ex. nätutvecklingsplaner och fysisk planering. 
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Nätföretagen kommer att sammanställa och värdera hur behov 
kommer att utvecklas och basera nätutvecklingsplanerna på en för-
väntad regional och kommunal utveckling. De kan väntas efterfråga 
underlag bl.a. från länsstyrelser, regioner och kommuner till stöd för 
sina bedömningar. Information om planerade förnyelser, förstärk-
ningar och nybyggnation av elnätet kommer finnas i nätutvecklings-
planer men de kan sakna uppgifter om relevanta markbehov för åtgär-
derna. Nätutvecklingsplanerna kommer även att tydliggöra behov av 
t.ex. flexibilitet och lagring. Information i olika nätutvecklingsplaner 
behöver beaktas för att få en för respektive kommun eller region 
relevant helhetsbild. Det kommer fortsatt saknas tydlighet om och i 
så fall hur eventuella prioriteringar ska göras. 

När det gäller planering enligt PBL kommer nätföretagen lägga 
alltmer resurser på att bevaka elnätets intressen. Frågan vilka hänsyn 
som bör tas invid befintligt nät kommer bedömas av respektive kom-
mun i det enskilda fallet. Elnätets nuvarande och framtida mark-
behov kommer behöva identifieras inom ramen för respektive planer-
ingsprocess enligt PBL. Varje kommun behöver värdera och bedöma 
vad hänsyn till bl.a. elsäkerhet och driftsäkerhetsaspekter innebär. 

I dag behöver transmissionsnätet ofta ta ny mark i anspråk när en 
förstärkning ska genomföras och det blir allt svårare att underhålla 
och förnya transmissionsnätet i befintlig sträckning på grund av t.ex. 
bebyggelse som tillkommit invid ledningen, skyddade områden en-
ligt miljöbalken och motstående riksintressen. Utan uppdaterade riks-
intresseanspråk bedöms denna utveckling fortsätta och underhåll av 
befintligt nät respektive nödvändiga förnyelser och förstärkningar 
försvåras. 

10.2.2 Nollalternativ – tydligare prövning av linjekoncessioner 

I nollalternativet fokuserar lämplighetsprövningen fortsatt primärt 
på bedömning av system- och beredskapsperspektiv, behovet av en 
ledning och att ledningen inte är samhällsekonomiskt olönsam. Nät-
företagen bedöms i hög utsträckning fatta investeringsbeslut som på 
bästa sätt uppfyller kraven om en anläggnings allmänna lämplighet och 
avslag är ovanligt på denna grund. Lämplighetsprövningen omfattar 
även bedömningar av t.ex. lämpligheten i lokalisering och teknikval. 
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Prövningsmyndigheten kommer fortsatt ha ett stort handlings-
utrymme vid lämplighetsprövningen. Det finns därmed en flexibili-
tet i prövningen att ta hänsyn till aspekter som för tillfället framstår 
som relevanta. Det innebär mindre förutsebarhet och det kan för-
väntas vara svårt för nätföretagen att veta vilket underlag de ska ge in 
och för Energimarknadsinspektionen att avgöra vilka aspekter som 
måste bedömas. Mer kompletteringskrav kan förväntas tills en praxis 
har utvecklats. Det är också troligt att fler motstridiga åsikter i pro-
jekten blir svårare att hantera i samråd om det är osäkert hur de ska 
bedömas. Samtidigt är det liten sannolikhet för att ledningar byggs som 
inte behövs eller som är samhällsekonomiskt olönsamma när så mycket 
elnät krävs. 

Utan utredningens förslag kommer fler frågor bedömas både i lämp-
lighetsprövningen och miljöprövningen, vilket kräver mer resurser för 
prövningen och att den riskerar att ta längre tid. Slutsatserna i bedöm-
ningarna riskerar att bli motsägelsefulla eftersom vissa frågor bedöms 
ur olika perspektiv som inte behöver leda till samma svar. Hushåll-
ningsbestämmelserna har en fortsatt vid tillämpning som ställer högre 
krav på anpassning vid pågående markanvändning än vad som gäller 
för andra miljöfarliga verksamheter, vägar och järnvägar. 

Hänsyn till motstående intressen innebär höga krav på anpass-
ning av ledningar. Särskilt omfattningen av kravet på hänsyn till fåglar 
och människors hälsa med anledning av magnetfält är svårbedömda. 
En möjlig utveckling på grund av denna osäkerhet är att större hän-
syn krävs och tas än vad som är motiverat. Det kan få konsekvenser 
för både elnät och andra intressen som får stå tillbaka på grund av de 
hänsyn som tas. En annan möjlig utveckling är att för liten hänsyn 
tas, vilket kan riskera att påverka artskyddet på ett otillåtet sätt eller 
innebära risker för människors hälsa. 

Nollalternativet är att kraven på utredning såväl för lämplighets-
prövningen som miljöprövningen fortsätter öka och att tiden för 
samråd, framtagande av ansökan om koncession och handläggning 
riskerar att bli längre jämfört med i dag. 

10.2.3 Nollalternativ – teknikval 

Nätföretagen är överens om att luftledning oftast är mest tekniskt 
lämpligt och kostnadseffektivt i det svenska växelströmsnätet med 
en avsedd spänning om 130 kV och uppåt. Kabel har använts där luft-
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ledning inte bedöms som framkomlig, företrädelsevis inom tätorter. 
Utredningen gör bedömningen att luftledning kommer att vara den 
tekniskt mest lämpliga lösningen på dessa spänningsnivåer den när-
mast förutsebara tiden. 

Med ett stärkt kunskapsunderlag och utvecklad teknik för växel-
strömskabel kan bedömningen komma att förändras i framtiden och 
särskilt på spänningsnivåerna 130–220 kV. Om det sker kan, utöver 
tekniska överväganden, den ekonomiska rimligheten bli mer avgör-
ande för frågan om teknikval på dessa spänningsnivåer. 

Nuvarande utveckling innebär ett stort behov av snabb ökning av 
överföringskapaciteten. Samtidigt förlängs handläggningstiderna för 
koncessionsansökningarna av alltmer komplexa bedömningar av valet 
mellan luftledning och kabel och nätföretagen behöver lägga mer tid 
och resurser på att motivera detta teknikval. Nollalternativet är där-
med att handläggningstiderna snarast kommer att öka jämfört med 
i dag. 

Kraven på omfattande utredningar av valet mellan luftledning och 
kabel kan eventuellt innebära att nätföretagen i större utsträckning 
tvingas ta fram modeller och mätmetoder för att bedöma de tekniska 
förutsättningarna i hela eller stora delar av nätet. Det skulle ta mycket 
resurser i anspråk, t.ex. inom elkvalitet, i en situation med en redan 
problematisk kompetensförsörjning. Det skulle visserligen öka kun-
skapsunderlaget för att bedöma valet mellan kabel och luftledning men 
ske på bekostnad av en avsevärt långsammare anpassning av elnätet. 

Nollalternativ – den mest sannolika utvecklingen 

Den mest sannolika utvecklingen med nuvarande lagstiftning är att 
elnätsföretagen även fortsättningsvis förordar luftledning där det är 
mest tekniskt lämpligt, trots ökad administration och tidsåtgång efter-
som kabelutredning kan komma att krävas i varje del där det finns en 
konflikt med motstående intressen. I de flesta fall där nätföretagen 
förordar luftledning bedöms utredningen också leda till att konces-
sion ges för det. 

Andelen kabel jämfört med dagens elnät kommer dock ändå att 
öka, främst för att nätföretagen kommer att behöva använda kabel vid 
anslutning av den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft 
och för förstärkningar av elnät i storstadsområden. För att kabel ska 
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kunna användas i sådana projekt, utan att det får alltför stora konse-
kvenser för nätföretagens möjligheter att upprätthålla driftsäkerhet 
och elkvalitet, kommer det att bli viktigare att undvika kabel där den 
lösningen inte är nödvändig. 

Förhållandena kan komma att ändras över tid, med teknisk utveck-
ling och ökad kunskap om hur t.ex. elkvalitet påverkas av växel-
strömskabel. Om den tekniska utvecklingen och kunskapsunderlagen 
leder till ett ökat utrymme för att använda växelströmskabel kan 
frågan om dess användning, främst på spänningsnivåerna 130–220 kV 
förväntas avgöras genom en bedömning om kabel sammantaget leder 
till mindre miljöeffekter och om det i så fall är rimligt att använda 
sådan. Så länge kostnaderna för kabel förblir väsentligt högre än luft-
ledning förväntas även en sådan bedömning leda till att kabel används 
i begränsad omfattning. 

Utredningen bedömer att utredningsbehovet för kabel i nollalter-
nativet skulle kvarstå eller öka jämfört med dagens nivå men att nät-
bolagen även fortsättningsvis i slutänden kommer att bygga med 
luftledning i så gott som alla fall där det anses tekniskt mest lämpligt. 

Alternativ framtida utveckling – mindre sannolik utveckling 

Ett alternativt scenario är att behovet av snabbt ökad kapacitet blir 
så stort att nätföretagen börjar förorda kabel även i fall där det inte 
är tekniskt lämpligt eller kostnadseffektivt. Genom att direkt för-
orda kabel minskar behovet av att utreda andra alternativ och tid och 
resurser sparas i prövningsprocessen. Denna utveckling skulle inne-
bära en risk att mer markförlagd kabel byggs än vad som är teknisk 
lämpligt i det svenska växelströmsnätet på 130 kV och uppåt. 

Det påverkar i sin tur nätföretagens möjlighet att möta kraven på 
god elkvalitet och en sådan utveckling skulle också kunna medföra 
högre anslutnings- och elnätsavgifter än vad den mer sannolika utveck-
lingen enligt nollalternativet skulle göra på grund av kabelns högre 
kostnader och anpassningar för att upprätthålla driftsäkerhet. En 
minskad driftsäkerhet kan i vissa fall kompenseras med ytterligare 
investeringar i elnätet för att exempelvis skapa redundans för kabel-
brott eller installera kompensationsutrustning för oönskade elek-
triska fenomen. Uppstår problem med elkvalitet kan dessa i viss 
utsträckning hanteras genom filter. Det skulle ytterligare försämra 
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möjligheten att i förlängningen hålla nere anslutnings- och elnäts-
avgifterna. 

Utredningen bedömer att denna alternativa utveckling är mindre 
sannolik, men den kan tjäna som en referenspunkt för att bedöma hur 
robust utredningens förslag är. Jämfört med denna alternativa utveck-
ling finns det i huvudsak potential till förändringar som innebär ett 
stabilare elsystem, lägre kostnader för elkunderna och ökad elektri-
fiering. 

10.2.4 Nollalternativ – förhandsbesked 

Om utredningens förslag om förhandsbesked inte genomförs kom-
mer det fortsatt saknas möjlighet för nätföretaget att få ett tidigt 
bindande besked i fråga om en ledning behövs eller är lönsam och 
uppfyller de krav som ställs på lämplighet. Dialogen med kommuner 
och markägare kommer i ett fåtal projekt, särskilt sådana som avser 
de högsta spänningsnivåerna, att tyngas av ett ifrågasättande om led-
ningarna behövs och om den förordade lösningen är lämplig. 

Det kommer också saknas möjlighet att få Energimarknadsinspek-
tionens bedömning av om en alternativ utformning uppfyller ledning-
ens funktion och vissa krav som ställs på en ledning. I ett fåtal pro-
jekt där en viss utformning är avgörande för lokaliseringsutredning 
och miljöbedömning kan det orsaka svårigheter att genomföra ett 
effektivt samråd och en bra miljökonsekvensutredning. 

I nollalternativet påverkas kvaliteten i samråd och miljöbedöm-
ning. Det kan orsaka förseningar med upp till flera år genom t.ex. 
sent uppdagade behov av inventeringar, anpassningar av lokalisering 
eller avslag på grund av brister i underlagen. 

10.2.5 Nollalternativ – undantag från vissa förbud biotop- 
och strandskydd 

Nollalternativet innebär att dispens måste beviljas för varje enskilt 
fall när förbud som gäller till skydd för biotop- eller strandskydds-
områden berörs av en starkströmsledning som kräver nätkoncession 
för linje. 

I allmänhet ges dispens från strandskydd och generellt biotop-
skydd. Utredningen utgår därför från ett nollalternativ där vare sig 
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generellt biotopskydd eller strandskydd kommer att hindra utbygg-
nad av ledningar men där dispenser behöver sökas i varje enskilt fall. 
Dessa dispenser söks normalt sent i utbyggnadsprocessen. I projekt 
där mer parallella processer tillämpas för andra prövningar såsom kon-
cession och ledningsrätt kan dessa dispenser begränsa möjligheten 
att korta den totala ledtiden. 

Avslag är vanligare för särskilda biotopskydd och de hyser oftare 
skyddade arter. Utredningen utgår därför från ett nollalternativ där 
ledningsdragning genom områden med särskilt biotopskydd i stor 
utsträckning kommer att undvikas och att dispens kommer att krävas 
när det inte går. Vid förnyelse och förstärkningar av ledningar kommer 
det särskilda biotopskyddet att bidra till att ledningar behöver dras i 
ny sträckning och koncessioner ändras. Ett avslag från dispens kan 
också leda till att nödvändigt underhåll av en ledning försvåras eller 
omöjliggörs. 

För samtliga dispensärenden krävs en naturvärdesinventering enligt 
SIS-standard. Dessa inventeringar är ibland tidskritiska då de bara 
kan göras en specifik tid på året. Nollalternativet innebär alltså ett 
utredningskrav som kan bidra till att utredningsprocessen tar lång 
tid och utbyggnaden av elnät fördröjs. För närvarande finns också en 
trend som innebär att det blir svårare och tar längre tid att få tillgång 
till fastigheter för att göra de undersökningar som behövs. 

10.2.6 Nollalternativ – på en förslagsövergripande nivå 

För att upprätthålla befintligt elnät och möta den ökade efterfrågan 
planeras omfattande förnyelser och förstärkningar, se avsnitt 5.3.5. 
Dessutom behövs omfattande nybyggnation av ledningar. Kapaciteten 
i elnäten kommer att öka jämfört med dagens nivå. Såväl omfattning 
som takt är osäker. Svenska kraftnät planerar4 att bygga 80 mil ny led-
ning och förnya 170 mil ledning under perioden 2022–2031 och bygg-
takten förväntas5 vara på en motsvarande nivå åtminstone till 2040. 
Detta kan jämföras med en byggtakt om i genomsnitt 30 mil ledning 
per tioårsperiod under 1990, 2000 respektive 2010-talet.6 Svenska 
kraftnät räknar7 med att antalet koncessionsansökningar avseende 

 
4 Svenska kraftnät (2021c), s. 126. 
5 Svenska kraftnät (2021c), s. 131. 
6 Inspel från Svenska kraftnät. 
7 E-post från Svenska kraftnät den 23 februari 2022. 
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transmissionsnätsledningar kommer mer än trefaldigas de kommande 
tio åren, se avsnitt 6.3.7. Även andra typer av tillstånd och dispenser 
lär öka i motsvarade mån. Elnätsbyggnationen i regionnätet förvän-
tas8 vara lika eller mer omfattande de kommande tio åren. Utveck-
lingen kommer innebära en relativt kraftig ökning av resursbehov 
hos nätföretag samt prövningsmyndigheter t.ex. Energimarknadsin-
spektionen, länsstyrelser och kommuner. Även samrådsparter, remiss-
instanser och överprövande instanser kan förväntas behöva lägga mer 
tid och resurser på elnätsbyggnation i framtiden. 

Utredningens förslag syftar till att snabba på utbyggnadstakten, 
jämfört med ett nollalternativ som kan beskrivas som för långsamt. 
Utredningens analyser visar att utbyggnaden tar lång tid men att de 
flesta ansökningar om koncession beviljas. De fåtal avslag som med-
delas motiveras främst med att utredningen är otillräcklig. Det går i 
dessa fall alltså inte att dra slutsatsen att en ledning inte kan byggas 
om utredningen görs om. Ett sådant omtag innebär dock många års 
försening. Att avslag varit ovanliga behöver inte heller betyda att så-
dana inte skulle kunna ske i framtiden. Det kan också finnas önskade 
ledningsdragningar som nätföretagen inte har ansökt om eller dragit 
tillbaka, eftersom de har bedömt att risken för avslag har varit för stor. 
Utbyggnaden bedöms därför kunna genomföras med nuvarande lag-
stiftning oavsett till vilken kapacitet det visar sig behövas men det 
kommer att ta alltför lång tid för att nå klimatmålen. 

Energieffektiviseringar, flexibel användning och energilager kan 
bidra till minskade utsläpp men bedöms inte ha potential att ersätta 
behovet av elnätsutbyggnad. Det kvarstår även med sådana komplet-
terande åtgärder. 

Planerad elnätsbyggnation leder till ett ökat antal koncessions-
prövningar och andra ansökningar och ökade krav på resurser och 
kompetensförsörjning hos nätföretag, konsulter, Energimarknads-
inspektionen, länsstyrelser, kommuner och andra berörda, se vidare 
avsnitt 6.3.7. 

Målkonflikter med markanvändning och andra intressen ökar, 
vilket innebär risk för förlängda processer. Det motverkas av förvän-
tad effektivisering av processer. Kraven på anpassning av ledningar blir 
allt högre och koncessionsprocesserna längre och mer resurskrä-
vande. Eftersom koncessioner söks för varje enskild ledning är det 

 
8 Baserat på uppgifter om förväntad elnätsbyggnation de kommande tio åren i e-post från 
Vattenfall Eldistribution den 1 mars 2022 och från E.ON Sverige den 18 februari 2022. 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området elnät 

523 

är svårt att ta hänsyn till den sammanhängande nätutvecklingen med 
syfte att förstärka elnätet drift- och kapacitetsmässigt. Energimark-
nadsinspektionen avslår normalt inte koncessionsansökningar på 
grund av bristande lämplighet men däremot kan det krävas komplet-
teringar rörande t.ex. syfte, effektbehov, teknisk utformning, jordning 
och kostnader. Majoriteten av avslagen och kompletteringar i kon-
cessionsärenden hänförs dock till miljökonsekvenser. 

I nollalternativet förväntas nätföretagen fortsätta förorda de alter-
nativ som i deras långsiktiga nätutredningar på bästa sätt uppfyller 
kraven om en anläggnings allmänna lämplighet trots ökade ledtider 
och resurser kopplade till utredning av alternativa sträckningar och 
tekniker. 

Senaste åren bedöms ledtiden för samråd och att ta fram ansökan 
ha varit ungefär 3 år9 för en regionnätsledning i ett komplext men inte 
ovanligt ärende och 3–4 år10 för en transmissionsnätsledning. Hand-
läggningstiden hos Energimarknadsinspektionen redovisas i av-
snitt 6.3.7 och har för transmissionsnätsledningar varit ungefär 2–3 år 
de senaste fem åren och cirka 1 år för överklagan. Prövningsproces-
sen11 har alltså haft en total tid på 6–8 år. Initiativ till effektivare pro-
cesser bedöms kunna korta dessa tider. För transmissionsnätets del 
bedömer12 Svenska kraftnät t.ex. att effektivare myndighetsdialog 
och vägledning kan korta tiden för samråd och ansökan med upp-
emot ett år. Det finns samtidigt en påtaglig risk att dessa tider ökar 
i stället för att minska. Konkurrensen om markanvändningen och hän-
syn till olika intressen ökar komplexiteten och därmed risken för att 
brister i någon del av utredningen eller att prövningsmyndigheten gör 
en annan bedömning än nätföretaget leder till påtagliga förseningar. 

Ökade ledtider och utredningar ökar de totala kostnaderna för 
utbyggnaden av elnätet och minskar därmed nätföretagens möjlighet 
att möta Energimarknadsinspektionens krav på skäliga anslutnings- 
och elnätsavgifter. Detta påverkar även takten i vilken nätförstärkningar 
kan ske och överföringskapaciteten från norra till södra Sverige kan 
öka i transmissionsnätet samt i förlängningen Sveriges förmåga att 
nå klimatmålen via ökad elektrifiering. Dessutom sänker det takten 
med vilken regionnätet på spänningsnivåer över 130 kV kan ansluta 

 
9 SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät, s. 141 f. 
10 Svenska kraftnät (2021c), s. 70. 
11 Utredningen inkluderar den specifika miljöbedömningen i prövningsprocessen. 
12 Svenska kraftnät (2021c), s. 70. 
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ny last (produktion eller användning) vilket också påverkar Sveriges 
förmåga att nå klimatmålen via ökad elektrifiering. 

Den långsiktiga nätplaneringen hos nätföretag syftar till att iden-
tifiera de nödvändiga förstärkningar som på bästa sätt uppfyller be-
hovet i nätet. Alla ny- och ombyggnationer är pusselbitar i detta kom-
plexa system av simuleringar, beräkningar och prognoser. Eftersom 
koncessionsprövning görs av varje enskild ledning finns mindre ut-
rymme för systemperspektivet och ett stort fokus läggs i stället på 
markintrång och miljökonsekvenser för olika sträckningar och teknik-
val. Genom att bara titta på en ledning isolerat kan det verka motiverat 
att utreda fler alternativa lokaliseringar, teknikval eller sambyggnad än 
som är förenligt med nätutvecklingsplanen. Koncessionsprocessen 
riskerar därför att hämma en effektiv och ändamålsenlig nätutveck-
ling på sikt när det större systemperspektivet inte är i fokus och ett 
enskilt förslag på ledning kan vara svår att motivera både gällande 
teknikval och lönsamhet. 

Takten på elnätsutbyggnaden påverkar när i tiden en viss årlig 
överföringskapaciteten och ett visst bidrag till klimatmålen uppnås. 
Nollalternativets exakta utbyggnadstakt får därmed betydelse för 
bedömningen av utredningens förslag men eftersom effekterna av 
såväl nollalternativet som utredningens förslag är omöjliga att exakt 
kvantifiera utgår bedömningarna från att nollalternativet innebär att 
tidsatta klimatmål är svårare att nå utan utredningens förslag. 

10.2.7 Alternativ som övervägts till utredningens förslag 

I detta avsnitt redovisas alternativ utredningen har övervägt som skulle 
kunna utgöra varianter av de förslag som lämnas i betänkandet. 
I kapitel 12 redovisas alternativa förslag som skulle innebära ytterli-
gare förslag utöver de förslag som lämnas i betänkandet. 

Alternativ till elnät i planering 

Utredningen har övervägt om det finns andra sätt att uppnå skydd 
för elnät av nationell betydelse som inte bidrar till att öka riksintres-
senas markanspråk. Med dagens rättsliga struktur kring hushållnings-
bestämmelserna och dess tillämpning har utredningen dock kommit 
fram till att det skulle medföra omfattade behov av lagändringar för 
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att ge elnät av nationell betydelse skydd på annat sätt t.ex. i planering 
enligt PBL, utpekande av skyddade områden eller tillstånd till andra 
verksamheter invid sådant elnät respektive att stärka dess vikt vid änd-
ring eller omprövning av koncessioner. 

Alternativ till tydligare prövning av linjekoncessioner 

Lämplighetsprövningen ersätts av en nationell plan och godkända 
nätutvecklingsplaner 

Ett sätt att anpassa lagstiftningen till nuvarande utmaningar skulle 
kunna vara att avskaffa lämplighetsprövningen i sin nuvarande form. 
Statens intresse av att styra elnätets utveckling skulle i stället kunna 
tillgodoses t.ex. genom att nationella och regionala nätutvecklings-
planer formaliseras. En sådan ordning skulle kunna innebära att led-
ningar endast får byggas om de finns med i en nätutvecklingsplan som 
har godkänts av Energimarknadsinspektionen eller, för transmissions-
nätets del, regeringen. Vid godkännande av planen skulle en bedömning 
ske om de planerade ledningarna behövs och är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Den efterföljande prövningen av de enskilda ledningarna 
skulle då endast avse en miljöprövning. Med en sådan ordning skulle 
det kunna ifrågasättas om det är motiverat att Energimarknadsinspek-
tionen gör miljöbedömningen eller om denna skulle ske vid mark- och 
miljödomstol eller miljöprövningsdelegation beroende på spännings-
nivå. 

Det finns dock flera nackdelar med en sådan ordning. Den kanske 
främsta nackdelen ur ett klimatperspektiv är att det finns en stor risk 
att ett sådant system skulle minska flexibiliteten och anpassnings-
förmågan genom att det skulle ta längre tid att ändra framtida planer 
än vad som är fallet i dag när nätföretagen själva fattar sådana beslut. 
Flexibilitet och anpassningsförmåga har lyfts fram som väsentliga för 
att klara de utmaningar elnätet står inför. Redan av den anledningen 
framstår det som ett mindre lämpligt förslag. Det skulle också kunna 
medföra förändringar av dagens systematik med områdes- respektive 
linjekoncession eftersom nätutvecklingsplanerna troligtvis kommer 
omfatta elnät på flera nivåer. Därtill är det svårt att förutse om en 
renodlad miljöprövning skulle leda till kortare ledtider för att bygga 
elnät. Det finns tvärtom en risk att en renodlad miljöprövning in-
ledningsvis leder till längre ledtider innan en sådan ordning har eta-
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blerats. Det skulle också behöva utredas hur en sådan miljöprövning 
skulle utformas. 

Med hänsyn till den betydelse som tid har för att nå klimatmålen 
samt vikten av att kunna anpassa framtida planer på ett flexibelt sätt 
anser utredningen att det inte är lämpligt att föreslå en väsentligt annan 
ordning än den som gäller i dag. Utredningen anser att nu lagda för-
slag med tydligare koncessionsprövning och möjlighet till förhands-
besked om anläggningens lämplighet på ett bättre sätt bidrar till 
kortare ledtider och större hänsyn till systemperspektivet. 

Miljöprövningen flyttas till domstol eller miljöprövningsdelegation 

Utredningen har övervägt om det skulle innebära kortare ledtider om 
miljöprövningen skulle lyftas ur koncessionsprövningen för att i stället 
ske vid mark- och miljödomstol eller miljöprövningsdelegation. Denna 
fråga analyserades även av Nätkoncessionsutredningen13 som kom 
fram till att en sådan uppdelning skulle kräva en särskild utredning 
som även bör omfatta koncessioner enligt naturgaslagen (2005:403) 
och lagen (1978:160) om vissa rörledningar. 

Det finns skäl som talar för att dela upp de krav som följer av 
ellagen för att få koncession och miljöprövningen samt flytta miljö-
prövningen till t.ex. miljöprövningsdelegationerna eller mark- och 
miljödomstolarna. Enligt utredningen är de starkaste skälen för en 
sådan ordning att miljöprövningsdelegationerna eller mark- och miljö-
domstolarna, med hänsyn till övriga arbetsuppgifter, får anses ha bättre 
förutsättningar att utföra miljöprövningar och att det skulle kunna 
innebära ökad samordning med andra miljöprövningar.14 

Samtidigt anser utredningen att det finns betydande osäkerheter 
med en så omfattande förändring som en uppdelning av lämplighets-
prövningen och miljöprövningen skulle innebära. Nätkoncessions-
utredningen15 bedömde att det troligen inte skulle leda till något större 
tidsvinst utan innebära risker för längre totala handläggningstider. 
Utredningen delar den bedömningen. Det finns särskilt en betydande 
risk att ledtiderna inledningsvis skulle förlängas av en uppdelning av 
prövningarna. Det beror bl.a. på att det tar tid innan en ny prövnings-
ordning etableras och blir effektiv. 

 
13 SOU 2019:30, s. 132 f. 
14 Jämför SOU 2019:30, s. 149 f. 
15 SOU 2019:30, s. 132 f. 
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Det beror också på att den miljöprövning som sker inom ramen för 
en linjekoncession inte rakt av bör föras över till en prövningsord-
ning som motsvarar den som gäller för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. De frågor som lyftes i Nätkoncessionsutredningens be-
tänkande16 om t.ex. samordningen mellan miljöprövningen och lämp-
lighetsbedömningen samt överföringstekniska bedömningar skulle 
behöva lösas. 

När det gäller risken för påverkan på projektprocessen bedömer 
utredningen att risken för påverkan är större än vad Nätkoncessions-
utredningen17 ansåg. Det skulle framför allt behöva analyseras om ett 
miljötillstånd kan avse en i huvudsak bestämd sträckning på det sätt 
som en linjekoncession gör. Om denna ordning skulle ändras finns 
nämligen en risk att utbyggnadsprocessen påverkas på ett sätt som 
leder till mer seriella processer, t.ex. genom ökad detaljprojektering 
innan ansökan, och att processen för att förnya eller förstärka led-
ningar i framtiden fördröjs väsentligt. 

Den ordning som gäller för väg och järnväg, med tillåtlighets-
prövning och planer, kan också övervägas men de långa ledtider som 
gäller för större väg- eller järnvägsprojekt indikerar att en sådan ny 
ordning inte skulle korta ledtiderna för elnät. 

Sammantaget har utredningen kommit fram till att de risker i form 
av ytterligare fördröjning av elektrifieringen som en väsentligt ny 
ordning i form av separat miljöprövning skulle innebära är större än 
de fördelar som kan vinnas i form av expertis vid miljöprövande myn-
digheter och möjlighet till samordning. Utredningen anser att nu 
lagda förslag har större möjligheter att bidra till kortare ledtider. För 
det fall kortare ledtider inte uppnås kan dock en större översyn av 
hela koncessionsinstitutet vara motiverad på sätt som föreslås i elek-
trifieringsstrategin18. 

Det pågår utredningar och initiativ som kan komma att förenkla 
den specifika miljöbedömningen. Dessa beskrivs i kapitel 5. Utred-
ningen har därför inte analyserat om de moment som ingår i den 
specifika miljöbedömningen kan effektiviseras. 

 
16 SOU 2019:30, s. 147 f. 
17 SOU 2019:30, s. 140 f. 
18 Elektrifieringsstrategin (2022), s. 71. 
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Alternativ till teknikval kabel respektive luftledning 
i växelströmsnätet 

Utredningens förslag innebär att kriterier blir avgörande för när en 
prövning av kabel ska göras i växelströmsnätet på spänningsnivåer 
om 130 kV och uppåt. Under utredningsarbetet har andra och fler 
kriterier för när kabel ska utredas övervägts. 

Ett kriterium som har framhållits som önskvärt, särskilt för att 
öka hänsynen till berört näringsliv inklusive jordbruk och skogsbruk, 
är att införa ett allmänt kriterium att kabel ska användas när kabel 
vid en samlad bedömning innebär en väsentligt bättre helhetslösning. 
Ett sådant kriterium finns i Norge för spänningsnivåerna 22–132 kV 
och avseende begränsade delsträckor för transmissionsnätet. Utred-
ningen anser dock att ett sådant kriterium riskerar att leda till högre 
krav på utredning, förlängda ledtider och mer komplexa prövningar. 

Prövningsordningen och bedömningsgrunderna skiljer sig åt i 
Norge och Sverige. I Norge19 integreras miljökonsekvenser i en mer 
allmän och samlad konsekvensanalys som ligger till grund för pröv-
ningen. Ett motsvarande kriterium skulle förutsätta en ny prövnings-
ordning även i Sverige där utredningen baserades på en samlad konse-
kvensanalys och grunderna för den materiella prövningen i såväl 
ellagen som miljöbalken skulle behöva särregleras för elnät. Om ett 
kriterium avseende en samlad bedömning infördes för teknikvalet 
mellan luftledning och kabel utan sådan översyn av prövningsord-
ningen skulle risken vara stor att de fördelar utredningens förslag i 
avsnitt 6.3 syftar till inte längre kan uppnås. Det skulle nämligen inne-
bära att nya bestämmelser infördes som riskerar att överlappa eller stå 
i konflikt med miljöbalken. 

Utredningen har också övervägt att i stället för kriterier i enskilda 
projekt införa en regel som innebär att man utnyttjar det tekniska 
utrymme som finns för kabel. Det är en lösning som skulle likna den 
lösning som valts i Danmark. De danska riktlinjerna för kabel inne-
bär att tekniken ska användas i största möjliga utsträckning baserat 
på dagens förhållande. Det skulle vara svårt att överblicka vilka kon-
sekvenser en sådan ordning skulle få i det svenska elnätet. En sådan 
ordning innebär också att den tillgängliga mängden kabel används 
oberoende av vilka motstående intressen som är aktuella i det en-
skilda fallet och att lika förhållanden kan komma att behandlas olika 

 
19 Se SOU 2019:30, bilaga 2, s. 403. 
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beroende på projekt. Utredningen anser att en sådan lösning inte vore 
att föredra i Sverige. I stället bör kabel prioriteras till sådana områ-
den där den är nödvändig eller gör störst nytta genom angivande av 
kriterier. 

En central anledning till att utredningen vill undvika ett system 
där andelen kabel maximeras för varje enskilt projekt är att en sådan 
norm riskerar att få negativa och omotiverade konsekvenser. Någon 
exakt gräns för hur mycket växelströmskabel som elsystemet tål på 
de högsta spänningsnivåerna utan en för negativ påverkan på syste-
mets funktion kan inte beräknas eftersom den påverkas av framtida 
förändringar. Utredningen bedömer att om det i dag tillgängliga ut-
rymmet utnyttjas i varje projekt skulle det innebära att man inteck-
nade sådant utrymme för framtida ledningsprojekt som potentiellt 
skulle kunna ha högre nytta av mer kabelförläggning. 

Kabel är dyrare att anlägga, driva och underhålla men den kan 
också innebära att miljö- och intrångskostnader blir lägre. För att 
använda det utrymme inom vilket andelen kabel kan accepteras utan 
risk för mycket höga kostnader i form av försämrad funktion bör det 
bara användas där det är mycket tydligt att alternativen är omöjliga 
eller medför orimligt stora nackdelar. Utredningen förespråkar därför 
en försiktighetsprincip, relativt risken för negativ påverkan på el-
systemets funktion, vad gäller utnyttjandet av växelströmskabel. 
Elektrifiering och elnätsutbyggnad är så viktiga för klimatomställ-
ningen att det funktionsmässiga utrymmet för kabel bör sparas till 
sådana dragningar där alternativen är orimliga. En sådan strategi kan 
medföra kostnader som i efterhand visar sig onödigt höga. Det kan 
exempelvis inträffa om framtida teknikutveckling möjliggör mer kabel 
i systemet än vad som nu bedöms rimligt. De intrångs- och miljö-
kostnader som i efterhand eventuellt visar sig skulle varit möjliga att 
undvika menar utredningen är en kostnad som bör accepteras efter-
som kostnaden av den alternativa strategin måste bedömas som högre. 
En allt för omfattande användning av kabel minskar det framtida 
handlingsutrymmet och riskerar att leda till att framtida elledningar 
blir både dyrare och senare genomförda vilket leder till att elektrifier-
ingen inte kan bidra till klimatomställningen i den omfattning som 
vore önskvärd. 

Utredningen gör bedömningen att det inte är lämpligt att före-
skriva i vilken omfattning t.ex. kabel kan eller bör användas i ett 
enskilt projekt. Det har inte heller bedömts lämpligt att föreskriva 
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exakt var och när en viss teknik bör eller inte bör användas eftersom 
det finns variationer i lokala förhållanden och förutsättningar. Dessa 
bör beaktas genom att avvägningar och bedömningar görs i det en-
skilda fallet utifrån de ramar som kriterierna utgör. 

Alternativ till förhandsbesked 

Ett alternativ till förhandsbesked skulle kunna vara att det pekas ut i 
en nationell plan och i nätutvecklingsplaner vilka starkströmsledningar 
som ska anses vara lämpliga ur allmän synpunkt. Utredningen ser det 
dock som ett mindre flexibelt alternativ än förhandsbeskeden efter-
som planer bara uppdateras med vissa mellanrum. En sådan lösning 
skulle inte heller ge möjlighet att få vissa alternativ i begäran om för-
handsbesked avskrivna genom beslut om att de inte uppfyller kraven 
i 2 kap. 12 a § eller 12 b § andra stycket ellagen. 

Alternativ till undantag från vissa förbud 

Utredningen har övervägt alternativet att ge ärenden om dispens 
från biotop- och strandskydd förtur i handläggningen eller att samla 
prövningen av sådana ansökningar om dispenser med art- och om-
rådesskydd. Det skulle dock fortfarande kräva avsevärd tid och resur-
ser och löser inte heller problemet med att dispens inte alltid ges från 
de särskilda biotopskydden för underhåll av befintligt nät. 

Ett alternativ vore också att förlänga giltighetstiden för dispenser 
från strandskyddet bortom de två år som gäller i dag enligt 7 kap. 
18 h § miljöbalken för att påbörja den åtgärd som dispensen avser. 
Det skulle möjliggöra ansökningar om dispens tidigare i processen 
men de sökande behöver ändå invänta tillräcklig nivå av detaljprojek-
tering och att andra förutsättningar för koncessionen är klara. Utred-
ningen bedömer att ett undantag från strandskyddet är en bättre lös-
ning eftersom det i större utsträckning bidrar till att underlätta andra 
initiativ som syftar till att korta ledtiderna för elnätsbyggnation. 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området elnät 

531 

10.3 Berörda av förslagen 

Utredningens förslag påverkar förutsättningarna för hur snabbt en 
elektrifiering av samhället kan ske. Alla aktörer i samhället berörs redan 
i dag av möjligheterna till och kostnaderna för effektiv elöverföring. 
I och med ökad elektrifiering ökar exponeringen och känsligheten 
för hur väl elöverföringen fungerar för alla aktörer. Den förväntade till-
komsten av stora elförbrukare betyder att dessa, exempelvis förväntad 
koldioxidfri stålproduktion, är särskilt exponerade för effekterna av 
utredningens förslag. 

Elsystemet är sammankopplat och alla aktörer agerar på samma, eller 
nära sammankopplade, marknader. Därför kommer även de aktörer 
som inte ändrar sin produktion eller konsumtion jämfört med dagens 
nivå, och aktörer med i sammanhanget liten förbrukning, att kunna 
påverkas. Förslagen påverkar också den takt med vilken energiomställ-
ningen kan genomföras och kan öka förutsättningarna att genom-
föra marknadsintegrerande nätförstärkningar vilket i sin tur kan på-
verka priset på el för kunder i olika elområden. 

Särskilt, och mer direkt, påverkade av utredningens förslag är nät-
företag, prövningsmyndigheter och myndigheter som ges särskilda 
uppdrag (Boverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Energi-
myndigheten och länsstyrelserna). Kommuner påverkas genom att de 
blir av med vissa prövningar, av ändrade krav på planering och av att 
fler riksintressen kan tillkomma. Större elförbrukare och särskilt ny-
tillkomna eller sådana som innebär kraftigt ökad förbrukning, liksom 
större elproducenter, även där särskilt nytillkomna, gynnas genom 
tidigare tillgång till högre överföringskapacitet. Markägare kan på-
verkas genom intrång i ett tidigare skede. 

Utredningens bedömning är att förslagens främsta effekt är att 
möjliggöra en snabbare elnätsutbyggnad. Påverkan på berörda aktörer 
förväntas därmed i huvudsak handla om en tidigareläggning av för-
stärkningen av elnätet. 

10.4 Bemyndiganden 

Utredningens förslag om valet mellan luftledning och kabel innebär att 
riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om val av 
teknik mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver nät-
koncession för linje. Bemyndigandet föreslås införas i ellagen. 
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10.5 Överensstämmelse med Sveriges skyldigheter 
enligt EU-rätt och internationell rätt 

10.5.1 Förenlighet med skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till EU 

Utredningens förslag bidrar till ökade förutsättningar att genomföra 
de skyldigheter som följer av elmarknadsförordningen20 och elmark-
nadsdirektivet21 bl.a. genom att ledningar som krävs för att uppfylla 
krav på marknadsintegration ska anses lämpliga ur allmän synpunkt. 

I avsnitt 6.3.2 föreslår utredningen att alternativa lokaliseringar av 
en ledning inte ska behöva redovisas i ansökan om koncession utöver 
vad som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. miljö-
balken. Utredningen bedömer att förslaget är förenligt med MKB-
direktivet22 eftersom kraven i 6 kap. miljöbalken får anses uppfylla 
MKB-direktivets krav. 

Förslaget i avsnitt 6.5 om förhandsbesked om en starkströms-
ledning är lämplig ur allmän synpunkt påverkar inte bedömningen av 
om ledningen kan orsaka betydande miljöpåverkan eller den miljö-
prövning som görs inom ramen för koncessionen. Det kommer också 
att vara möjligt att överklaga förhandsbeskedet i samband med kon-
cessionsbeslutet och de som får överklaga koncessionsbeslutet kan 
även framföra synpunkter på lämplighetsprövningen. Förslaget säker-
ställer att MKB-direktivets krav fortsatt uppfylls. 

Utredningen föreslår i avsnitt 6.3.4. att Naturvårdsverket ska ges 
i uppdrag att ge vägledning om påverkan på fåglar av olika typer av 
elledningar. Uppdraget innebär endast att förtydliga vad som gäller 
och vilka skyddsåtgärder som kan vara miljömässigt motiverade. För-
slaget är förenligt med fågeldirektivet23 och livsmiljödirektivet24. 

Undantag från biotop- och strandskydden enligt förslaget i av-
snitt 6.6 gäller bara starkströmsledningar som kräver nätkoncession 
för linje och bedöms medföra väsentlig miljöpåverkan. Skydden in-

 
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre 
marknaden för el (elmarknadsförordningen). 
21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknads-
direktivet). 
22 Direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevar-
ande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet). 
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rättas på nationell nivå och förslaget påverkar inte Sveriges skyldig-
heter enligt EU-rätten. 

Sammantaget bedömer utredningen att förslagen är förenliga med 
EU-rätten. 

10.5.2 Förenlighet med Sveriges skyldigheter enligt 
internationell rätt 

Ett beslut om linjekoncession innebär enligt gällande rätt att vissa 
förutsättningar för att få utnyttja utrymme på en fastighet genom 
ledningsrätt inte behöver prövas i förrättningen enligt 11 § lednings-
rättslagen (1973:1144). Det handlar t.ex. om bedömningen enligt 6 § 
ledningsrättslagen om ändamålet med ledningen bör tillgodoses på 
annat sätt och om olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller 
enskild synpunkt överväger fördelarna med den. En koncession får 
därmed betydelse för ett framtida intrång i äganderätten. Utredningen 
har beskrivit detta i förhållande till regeringsformen i avsnitt 6.3.1. 
Utredningen bedömer att den föreslagna omfattningen av lämplig-
hetsprövningen säkerställer att ledningar som ges koncession tillgodo-
ser angelägna allmänna intressen. Även med ändringens förslag be-
dömer utredningen därför att koncessionens rättsverkan vid beslut 
om ledningsrätt kan bibehållas på ett sätt som är förenligt med lagen 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Förslaget om förhandsbesked om en starkströmsledning är lämp-
lig ur allmän synpunkt påverkar inte bedömningen av om ledningen 
kan orsaka betydande miljöpåverkan eller den miljöprövning som görs 
inom ramen för koncessionen. Det kommer också att vara möjligt 
att överklaga förhandsbeskedet i samband med koncessionsbeslutet 
och de som får överklaga förhandsbeskedet kan också framföra syn-
punkter på lämplighetsprövningen. Utredningen bedömer därför att 
förslaget inte kommer i konflikt med eller Århuskonventionen25 eller 
annan internationell rätt. 

Undantag från biotop- och strandskydden gäller bara starkströms-
ledningar som kräver nätkoncession för linje och bedöms medföra 
väsentlig miljöpåverkan. Skydden inrättas på nationell nivå och för-
slaget påverkar inte Sveriges skyldigheter enligt internationell rätt. 

 
25 SÖ 2005:28. 
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10.6 Effekt på utsläpp av växthusgaser 

Med mindre utredningsbehov och kortare ledtider minskar de totala 
kostnaderna för elnätsutbyggnaden. Det medför möjligheter till lägre 
anslutnings- och elnätsavgifter och snabbare ökning av överförings-
kapaciteten från norr till söder. Dessutom påverkar det takten att an-
sluta ny last (produktion eller användning) till lokal- och regionnät 
vilket ytterligare förbättrar möjligheterna att nå klimatmålen. 

Högre överföringskapacitet möjliggör anslutning av såväl mer fos-
silfri elproduktion som av elanvändare som därigenom kan undvika 
energianvändning som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Ut-
redningens förslag möjliggör en snabbare omställning och bidrar till 
att energi- och klimatmålen kan nås. 

Elektrifiering innebär att de territoriella utsläppen från stora 
svenska utsläppskällor inom t.ex. industriproduktion och transport 
kan minska. Att elektrifiera är en möjlighet som aktörer frivilligt kan 
utnyttja om det i högre grad uppfyller verksamhetens mål. Utred-
ningens förslag skapar därmed förutsättningar för bättre konkurrens-
kraft för svenska företag. Det kan bidra till minskade globala utsläpp 
av växthusgaser, såväl genom att verksamheter utomlands med större 
utsläpp tappar i produktion som genom att skapa ett omställnings-
tryck på utländska konkurrenter. 

Kraftiga utsläppsminskningar i verksamheter inom EU:s utsläpps-
handelssystem (EU ETS) skapar politiska möjligheter att strama åt 
handelssystemet med lägre växthusgasutsläpp som följd. 

10.7 Konsekvenser 

Förslagen inom elnätsområdet syftar till att bidra till kortare pröv-
ningsprocesser och därmed till att möjliggöra en snabbare elektrifiering 
och en snabbare minskning av svenska växthusgasutsläpp. Generellt 
är förslagen utformade för att tydliggöra och effektivisera processer. 
I bästa fall skulle rena effektiviseringar av processer innebära att för-
bättringar, i detta fall i huvudsak tidigareläggning av utbyggnad, kan 
åstadkommas utan reala kostnader. Även om strävan har varit att 
utforma förslagen på ett sätt så att sådana effektiviseringar kan göras 
kan det inte undvikas att det, vid sidan av de positiva effekter som 
snabbare utbyggnad medför, uppstår negativa konsekvenser. 
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10.7.1 Konsekvenser för företag 

Kortare ledtider och mindre resurskrävande processer gynnar närings-
livet genom snabbare möjligheter att etablera verksamhet, billigare 
anslutningsavgifter och i förlängningen lägre elnätsavgifter. 

Generellt bedöms företag som överför, använder eller producerar 
el påverkas positivt av utredningens förslag och ett möjliggörande av 
en snabbare elnätsutbyggnad. Verksamheter som ger upphov till ut-
släpp av växthusgaser och som väljer att inte ställa om kan indirekt 
missgynnas genom att de får sämre konkurrenskraft jämfört med elek-
trifierade verksamheter. En negativ konsekvens för de företagen är 
dock inte nödvändigtvis negativ på samhällsnivå utan kan sägas ut-
göra en del av en önskvärd strukturomvandling. Att företag förändras 
genom att t.ex. anpassa sin energianvändning till vad klimatmålen 
kräver, eller att företag konkurreras ut för att andra företag på ett 
bättre sätt anpassar sig till dessa krav bedömer utredningen vara en i 
huvudsak positiv effekt, under förutsättning att förändringar inte går 
så fort att anpassningar inte kan göras. På lite längre sikt innebär 
sådana konsekvenser att resurser som bl.a. i form av anställda frigörs 
och kan användas i andra verksamheter. 

Utredningens förslag bidrar till snabbare elnätsutbyggnad men 
bedöms inte i sig bli styrande för var elledningar byggs eller förstärks. 
Det går därför inte att säga någonting om exakt vilka företag som 
gynnas eller missgynnas eller var dessa geografiskt är placerade. 

Utredningens förslag har potential att gynna företag oavsett 
bransch. De verksamheter som i dag har de största utsläppen är också 
de som kan gynnas mest av att en snabbare elektrifiering möjliggörs. 
Det innebär att förslagen kan sägas vara särskilt viktiga för industrin, 
t.ex. järn- och stålbranschen, samt för transportsektorn.26 

Ökade elöverföringsmöjligheter kommer också att gynna nya 
företag som inte har haft några växthusgasutsläpp. Till sådana bran-
scher kan exempelvis batteritillverkare räknas, vars verksamhet indirekt 
kan sägas konkurrera med bl.a. raffinaderier och oljeindustri. 
  

 
26 Johnsson, Filip m.fl. (2022b). 
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Särskilt om konsekvenser för nätföretag 

En översyn av energi- och klimatplanering i kombination med stärkt 
vägledning för fysisk planering bör underlätta för nätföretagen att ta 
fram prognoser och scenarier samt bevaka sina elnät i fysisk planer-
ing. En tydligare koncessionsprövning underlättar den specifika miljö-
bedömningen och framtagandet av ansökan samt sparar resurser om 
kompletteringskrav kan undvikas. En förordningsändring om valet 
mellan kabel och luftledning i växelströmsnätet på de högsta spän-
ningsnivåerna gör det enklare för nätföretagen att hänvisa till varför 
kabel inte är skäligt att utreda och myndigheter behöver därmed inte 
utreda det alternativet i varje enskilt fall vilket minskar kostnaderna 
för nätföretagen. 

Genom förhandsbesked bedöms nätföretagen kunna spara en 
mindre mängd resurser och administrativa kostnader i ansöknings-
processen om färre alternativ för ledningens utformning behöver 
utredas. Tid för att ta fram underlag inför samråd bedöms uppgå till 
ett par månader per alternativ. Tid för att bedöma miljökonsekvenser 
av dessa alternativ uppskattas till några månader. Nätföretagen be-
döms kunna använda och myndighetsanpassa den information som 
i dag tas fram under den tekniska förstudien för att beskriva ledning-
ens allmänna lämplighet. Möjligheten att pröva lämpligheten sam-
tidigt för flera ledningar i ett gemensamt förhandsbesked bedöms 
kunna spara både tid och resurser för nätföretagen. Det sparar också 
arbete med lämplighetsprövningar som annars skulle behövas för 
enskilda ledningar. 

Utredningens förslag om undantag från förbud som gäller bio-
top- och strandskydd bidrar till ökade möjligheter för nätföretagen 
att genom planering och parallella processer korta ledtiderna för att 
bygga elnät. Om förslaget inte genomförs finns risken att tidsvinster 
som görs i andra delar av processen inte leder till motsvarande minsk-
ning av total ledtid eftersom dessa dispensansökningar ofta handläggs 
sent i utbyggnadsprocessen och kan innebära väntetid innan entre-
prenad kan påbörjas, se avsnitt 6.6. 

För nätföretagen leder förslagen om undantag från vissa förbud 
också till minskat resursbehov, tidsåtgång och administrativa kost-
nader genom att dispensansökan inte behöver göras. Resursbehovet 
kan minskas med ungefär 1–3 arbetsveckor och 1–3 månaders hand-
läggningstid (ofta via externa konsulter) för att ta fram en ansökan 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området elnät 

537 

om dispens från det generella eller särskilda biotopskyddet. Tiden 
varierar dock kraftigt. Det är svårt att uppskatta antalet dispenser 
som kan komma att behöva sökas om utredningens förslag inte ge-
nomförs men med en elnätsbyggnation i transmissionsnätet om 250 mil 
de kommande tio åren och ett antagande om 3–5 dispensansökningar 
avseende strandskydd och 2 dispensansökningar avseende biotop-
skydd per mil ledning skulle antalet dispensansökningar bli upp-
skattningsvis 1 250–1 750 de kommande tio åren om utredningens 
förslag inte genomförs. Det motsvarar resurser eller konsultkostna-
der med mellan 2,4 och 10 årliga heltidstjänster. Elnätsbyggnationen 
i regionnätet förväntas27 de kommande tio åren vara ännu mer om-
fattande varför ett rimligt antagande är att en i vart fall motsvarande 
minskning, jämfört med utvecklingen utan utredningens förslag, av 
resursbehovet kan tillkomma för regionnätets del. 

Elledningar innebär markintrång på jord- och skogsbruksfastig-
heter och många intressenter bedömer att kabel generellt ger mindre 
påverkan än luftledning. Eftersom mängden ledningar och teknikval 
i huvudsak bedöms bli desamma med eller utan utredningens förslag 
bedöms de leda till tidigarelagda men oförändrade intrång. 

Elektrifieringen har så stor samhällsnytta att intrång i jord- och 
skogsbruk generellt behöver accepteras. Givet garanterad stabilitet 
och funktion i elnätet bör det dock minimeras genom att endast lämp-
liga ledningar bör byggas och dragningarna anpassas. Sådana bedöm-
ningar görs redan och de förenklingar och tidsbesparingar som utred-
ningens förslag leder till innebär inte omotiverat stora intrång för 
jord- och skogsbruket. Att utfallet av en avvägning mellan olika in-
tressen är önskvärd och acceptabel på samhällsnivå utesluter inte att 
det finns förlorare. Om enskilda intressen får bära för stor del av 
kostnaderna kan legitimiteten undergrävas. Mot bakgrund av det stora 
behovet av utbyggnad och de oundvikliga markanvändningskonflik-
terna som detta medför konstaterar utredningen att det vore rimligt 
att se över ersättningsreglerna för intrångsersättning. Syftet med ut-
redningens förslag är att förkorta ledtiderna och om det inte finns 
acceptans för den typen av övergripande prioritering som förslaget 
om teknikval innebär finns det en risk för att processerna inte för-
kortas i den omfattning som vore möjligt. 

 
27 Baserat på uppgifter om förväntad elnätsbyggnation de kommande tio åren i e-post från 
Vattenfall Eldistribution den 1 mars 2022 och från E.ON Sverige den 18 februari 2022. 
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Utredningens förslag som syftar till att under vissa förutsätt-
ningar ge kabel företräde kan behöva omprövas i framtiden, bl.a. om 
tekniska förutsättningar förändras. Tydligare regler förväntas leda till 
en kortare process, men också till ökad tydlighet och förutsägbarhet. 
Detta har i sig också fördelar för de aktörer vars intressen får ge vika, 
givet att utfallet hade blivit detsamma även med den längre processen. 

Kostnader och förändringsbehov för berörda företag 

För elproducerande och elanvändande företag innebär den möjlig-
gjorda tidigare utbyggnaden av elnätet att de förändringar som elek-
trifieringen kräver kan göras tidigare. De förändringsbehov som detta 
kan innebära för företag bedöms vara desamma som finns även utan 
utredningens förslag. 

Utredningens förslag innebär i stället att företag tidigare får bättre 
möjligheter att anpassa sig och sin verksamhet till de förändrings-
behov som följer av energi- och klimatmålen och som för enskilda 
företag bl.a. kommer till uttryck via styrmedel som motverkar växt-
husgasutsläpp. Generellt medför därför utredningens förslag inte några 
kostnadsdrivande krav för företag. 

Förändringar kan även om de i grunden är företagsekonomiskt 
motiverade medföra onödigt höga kostnader om de måste genomföras 
på ett annat sätt, exempelvis snabbare, än vad som är företagsekono-
miskt mest lönsamt. Utredningen ser dock inte någon risk för att 
förslagen skulle kunna få sådana negativa konsekvenser. För det första 
leder utredningens förslag inte till att det uppstår något tvång att 
genomföra åtgärder hos företagen. För det andra kommer ledtiderna, 
och därmed tiden för anpassning, att fortsätta vara relativt långa även 
om utredningens förslag leder till snabbare utbyggnad och förstärk-
ning av elnätet. 

Utredningens förslag innebär förenklingar och en förkortad pro-
cess vilket bidrar till att kostnaderna för förstärkning och utbyggnad 
av elnätet kan bli något lägre. Genom att elnätsavgifterna via den regle-
rade intäktsramen då kan hållas relativt lägre kan anslutna företag få 
lägre kostnader än vad de hade fått utan utredningens förslag. 
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Påverkan på företagens konkurrensförhållanden 

En snabbare utbyggnad av elnätet möjliggör en snabbare elektrifier-
ing. Bättre tillgång till en energikälla innebär ökade valmöjligheter 
när det gäller val av produktionsfaktorer och möjlighet till förbättrad 
konkurrenskraft. 

Förenklade processer leder till något lägre kostnader för utbyggnad 
och därmed till att elnätskunderna kan få lägre priser för anslutning 
till och användning av elnätet. 

Att konkurrensförhållandena förbättras för vissa företag leder till 
att de försämras för andra. I detta sammanhang innebär det att före-
tag som inte utnyttjar elektrifieringens potential tappar i konkurrens-
kraft jämfört med dem som gör det. I regel är en sådan förskjutning 
av konkurrenskraften att bedöma som önskvärd om samhället vill 
uppmuntra och påskynda en klimatomställning. 

Det kan inte uteslutas att de företag som tappar i konkurrenskraft 
delvis återfinns i Sverige och att dessa alltså tappar i konkurrenskraft 
gentemot andra svenska företag. En sådan effekt kan delvis vara en 
önskvärd effekt men det kan inte helt uteslutas att konkurrensförhål-
landen påverkas på ett sätt som inte fullt ut stödjer den klimatomställ-
ning och samhällsförändring som är önskvärd. Det kan inte uteslutas 
att vissa företag får tillgång till de ökade möjligheter som ett för-
stärkt elnät ger tidigare än andra företag och därmed får en viss konkur-
rensfördel. Utredningen förslag som bidrar till en snabbare utbyggnad 
kan minska en sådan oönskad påverkan på konkurrensförhållanden. 

Även om konkurrensförhållandena mellan svenska företag i viss 
mån kan påverkas kan också konkurrensförhållandena mellan svenska 
företag som grupp och utländska företag påverkas. En tidigarelagd 
och större tillgång till överföringskapacitet innebär förbättrade möj-
ligheter för svenska företag att konkurrera på världsmarknaden. En 
sådan konkurrenskraft kan bygga på såväl lägre produktionskostnader 
som på att mindre klimatpåverkande produkter efterfrågas på världs-
marknaden. Utredningens förslag som innebär en tidigare tillgång till 
förbättrad överföringskapacitet och sannolikt något lägre anslutnings- 
och överföringskostnader gynnar företag som konkurrerar på världs-
marknaden. 
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Konsekvenser för och hänsyn till små och medelstora företag 

Möjligheterna till en snabbare elektrifiering bedöms öka för alla typer 
av företag, inklusive små och medelstora. 

Anslutningsplikten gäller för alla användare men med en snabbare 
utbyggnad och upprustning av elnäten kan denna uppfyllas tidigare, 
även för små och medelstora företag. 

Brist på överföringskapacitet kan leda till högre priser inom de 
områden med en relativt högre efterfrågan än utbud på el. Företag som 
är känsliga för högre priser skulle därmed kunna vara mer beroende 
av att gynnas genom utredningens förslag. Småföretag kan å ena sidan 
ha mindre ekonomiska buffertar än större företag, men samtidigt kon-
sumerar de mindre energi och det går inte att entydigt säga att stor-
leken på företag är avgörande för vilka konsekvenserna blir. 

Till de företag som kan förväntas drabbas av de negativa konse-
kvenserna av elektrifieringen hör de vars verksamheter påverkas av 
själva ledningarna, alltså till stor del areella näringar inom jord- och 
skogsbruk. Många av dessa är också småföretag och i den meningen 
kan småföretag sägas vara överrepresenterade bland de företag som 
kan komma att få bära delar av de negativa konsekvenserna av elek-
trifieringen. Noteras ska dock att dessa företag också har behov av 
säkra och stabila elleveranser och att de därmed samtidigt kan gynnas 
av en tidigarelagd förstärkning av elnäten. 

Att möjligheterna att bedriva jord- eller skogsbruk påverkas nega-
tivt av det fysiska intrång som en elledning medför innebär dock inte 
nödvändigtvis att företagens ekonomiska resultat måste drabbas nega-
tivt. Intrångsersättning som syftar till att företagen ska hållas skades-
lösa kan betalas ut. Utredningen lägger inte några förslag om föränd-
ringar i ersättningsreglerna, men poängterar vikten av att se över dessa 
så att de är utformade på ett sätt som så långt möjligt ökar acceptan-
sen för de intrång som elnät oundvikligen medför. 

Utredningens förslag förväntas inte ge någon större påverkan på 
hur mycket och på vilka sätt elnäten byggs ut och förstärks. Effekten 
förväntas i huvudsak bli en tidigarelagd förstärkning och att vissa över-
flödiga utredningar kan undvikas som i praktiken inte påverkar utfal-
let. För företag inom jord- och skogsbruk, som till viss del kan räknas 
till småföretagen, innebär detta alltså i huvudsak att konsekvenser 
kan förväntas uppstå tidigare än annars. Det kan i sig vara en nackdel, 
åtminstone om nettoutfallet för det enskilda företaget är negativt. 
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Till de negativa konsekvenserna skulle en kortare tid för anpassning 
kunna räknas. Utredningen bedömer dock inte att ledtiderna blir så 
korta att det i sig skulle påverka möjligheterna att på ett för före-
tagets verksamhet bästa möjliga sätt anpassa sig till nya förutsätt-
ningar. Tvärtom bedömer utredningen att förslaget om tydliggörande 
av teknikvalsfrågan ökar förutsebarheten även för de småföretagare 
vars verksamheter påverkas negativt. Det skulle medföra relativt ökade 
möjligheter att anpassa verksamheten på ett sätt som mildrar de nega-
tiva konsekvenserna. 

10.7.2 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Den föreslagna översynen av lagen (1977:439) om kommunal energi-
planering och uppdrag om stärkt fysisk planering kan å ena sidan 
komma att förutsätta mer resurser för sådan planering i kommunerna. 
Å andra sidan bör det öka kommunernas och regionernas möjligheter 
att påverka utvecklingen, bevaka kommunens intressen och tidigt ge 
kunskap om förutsättningar för t.ex. tillväxt och elektrifiering samt 
fysisk planering. I vilken utsträckning kommunernas resursbehov på-
verkas av en översyn av lagstiftningen beror på vilka förändringar 
som föreslås och får därför bedömas av den utredning som enligt för-
slaget ska se över energi- och klimatplaneringen. 

Stärkt vägledning för hur elnät ska beaktas vid planering enligt 
PBL bör underlätta fysisk planering i kommuner och berörda regio-
ner. Uppdaterade områden av riksintresse för energidistribution syftar 
till fler sådana områden än i dag, vilket minskar det rättsliga utrymmet 
för kommunerna att planera markanvändningen. Ett väl avvägt utpek-
ande bör enligt utredningen dock fokusera på mark som är ianspråk-
taget för energidistribution, varför den faktiska begränsningen bör 
bli liten. I den mån utpekanden kommer att avse markområden som 
i dag används för andra ändamål är en analys av konsekvenserna för 
kommunernas planeringsmöjligheter viktig. 

Kommuner och regioner kan påverkas av kortare ledtider för el-
nätsbyggnation genom att det möjliggör tidigare etablering av elanvän-
dare (t.ex. industrier, bostadsområden, datahallar). Det kan ge ökade 
möjligheter för tillväxt. Frågan om effektbehovet kan tillgodoses, när 
och till vilket pris kan nämligen antas påverka var verksamheter eta-
blerar sig. Snabbare elnätsbyggnation kan också innebära lägre elpris 
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genom att överföringsbegränsningar mellan elområden byggs bort 
vilket innebär en förbättrad konkurrenssituation. Ökade möjligheter 
att tidigare etablera elkrävande verksamheter eller elektrifiera befint-
liga verksamheter kan tidigare skapa sysselsättning och därigenom 
skatteintäkter. Det kan samtidigt innebära att andra verksamheter 
tidigare ersätts med nya alternativ med lägre klimatpåverkan. 

Utredningen har särskilt övervägt om en förändrad lämplighets-
prövning, tydligare tillämpning av hushållningsbestämmelserna och 
föreslagna kriterier för valet mellan luftledning och kabel innebär mins-
kade möjligheter för kommunerna att påverka hur ledningar byggs. 
Utredningen gör dock bedömningen att utfallet även med dagens 
bestämmelser troligen skulle bli detsamma även om det skulle ta längre 
tid. Den reella möjligheten att påverka ledningar på högre spännings-
nivåer bör därför enligt utredningens bedömning inte förändras på 
ett påtagligt sätt. Det är avgörande för den bedömningen att krite-
rierna för valet mellan luftledning och kabel uppdateras när det i fram-
tiden är motiverat att göra det. 

Stärkt vägledning för hur magnetfält bör beaktas kommer att under-
lätta den fysiska planeringen invid elledningar. På vilket sätt sådan 
vägledning påverkar vilka hänsyn som ska tas i den fysiska planeringen 
beror på vägledningens innehåll. 

Ett förhandsbesked om att en ledning är lämplig ur allmän syn-
punkt kan tydliggöra ledningens vikt vid samråd och avvägningar samt 
öka acceptansen för att en ledning behövs eller är lönsam. Det ökar 
förutsebarheten för kommuner och regioner. Förkortade ledtider för 
elnätsutbyggnad kan möjliggöra etablering av elanvändare (ex. indu-
strier) i kommuner och regioner. Det kan innebära en konkurrens-
fördel om det gäller elanvändare med en önskan om en snabb etabler-
ing som också har andra möjligheter till lokalisering i åtanke. 

För kommuner innebär undantag från biotop- och strandskydd en 
minskning av resursbehov, tidsåtgång och administrativa kostnader 
för att handlägga sådana ärenden i den mån dispens söks hos kom-
munen. Ett rimligt antagande utifrån uppgifterna som redovisats i 
avsnitt 10.1.5 och 10.2.7 är att 250 mil transmissionsnätsledning och 
250 mil regionnätsledning byggs de kommande tio åren. Det kan också 
antas att strandskydd i större utsträckning handläggs av kommuner 
i första instans medan undantag från biotopskydd kan förväntas leda 
till mindre minskning av kommunernas ärendemängd. Ungefär 3–5 
ansökningar om dispenser per mil ledning kan antas komma att be-
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höva handläggas av kommuner om utredningens förslag inte genom-
förs. Resursbehov för ett ärende beror på dess komplexitet men kan 
uppskattas till i genomsnitt 40 timmar per ärende fördelat över en 
handläggningstid om 1–6 månader. Ärendemängden kan då förväntas 
minska med 1 500–2 500 ärenden över 10 år, och det samlade resurs-
behovet med 6 000–10 000 timmar, motsvarande 2,9–4,8 heltids-
tjänster eller cirka 3–5 miljoner kronor, per år sammanlagt i landets 
kommuner om utredningens förslag genomförs jämfört med om de 
inte genomförs. Det går inte att uppskatta hur minskningarna kom-
mer att fördela sig i tid eller mellan kommuner. Det går inte heller 
att med säkerhet uppskatta omfattningen av minskningarna eftersom 
de beror på hur mycket elnät som kommer att byggas eller byggas 
om, vilken typ av ledningar som kommer att byggas och var det görs. 

Förslagen bedöms inte påverka det kommunala självstyret. Några 
behov av förstärkt finansiering av kommunal eller regional verksam-
het bedöms inte föreligga med anledning av utredningens förslag. 

10.7.3 Konsekvenser för staten 

En översyn av energi- och klimatplaneringen och lagen om kommunal 
energiplanering kräver utredningsresurser från Regeringskansliet och 
myndigheter men bör leda till förslag som möjliggör bättre planer-
ingsunderlag och ett effektivare genomförande av energiomställningen, 
elektrifieringen och klimatmålen. En sådan översyn kan förväntas inne-
bära förslag som kräver resurser från länsstyrelserna. Det kan också 
innebära ökade uppgifter för Energimyndigheten eller annan central 
myndighet. Samtidigt läggs redan i dag resurser på dessa frågor som, 
oavsett en översyn, kommer behöva stärkas med en ökad elektrifier-
ingstakt. En långsiktig och samordnad planering på såväl regional 
som kommunal nivå bör ge större behållning av nedlagda resurser. 

Förslaget om uppdrag till Boverket för att se över vägledningen 
kring PBL och elnät bedöms kräva 2 miljoner kronor. Förslaget om 
uppdaterade områden av riksintresse för energidistribution kommer 
att kräva resurser från Energimyndigheten samtidigt som det ökar 
statens möjligheter att värna markanvändning av nationell betydelse 
och upprätthålla nationellt väsentlig infrastruktur. Beroende på hur 
utpekanden görs kan det i enstaka fall även underlätta tillkomsten av 
sådana ledningar. 
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Förslagen om tydligare koncessionsprövning bedöms korta led-
tiderna främst för prövningsprocessen vid elnätsutbyggnad och minska 
det enligt nollalternativet kraftigt ökande resursbehovet hos Energi-
marknadsinspektionen och länsstyrelserna. Energimarknadsinspek-
tionens digitala ansökningsprocess kan komma att behöva uppdateras 
om utredningens förslag genomförs. Föreslagna uppdrag till Folk-
hälsomyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna kommer 
att kräva resurser. Det första bedöms kräva 2 miljoner kronor i årliga 
tillskott, det andra bedöms kunna genomföras inom budget och det 
tredje bedöms kräva 3 miljoner kronor i ett engångstillskott.  

Folkhälsomyndigheten har bedömt att uppdraget angående mag-
netfält, även om vägledningen i sig är tidsbegränsad, medför en perma-
nent utökning av ansvar med tillkommande arbetsuppgifter. Förutom 
samordning och kunskapsstöd innebär uppdraget även tillsynsvägled-
ning och uppföljning på längre sikt. Ökningen av Folkhälsomyndig-
hetens förvaltningskostnader bedöms uppgå till 2 miljoner kronor. 
Utöver det bedömer myndigheten att ytterligare medel krävs för 
kunskapsinhämtning och forskningsuppdrag till externa parter. Väg-
ledningen förväntas innebär besparingar i samband med utbyggnad 
av elnätet, vilket kan minska investeringskostnaderna för Svenska 
kraftnät och andra nätföretag. Omfattningen på besparingen beror 
på vilken vägledning som tas fram. 

Ett förtydligande av valet mellan kabel och luftledning kan under-
lätta bedömningen för myndigheter som inte behöver utreda helheten 
i varje enskilt fall vilket minskar resursbehovet. Energimarknads-
inspektionen kan spara resurser och administrativa kostnader i varje 
koncessionsärende när detta teknikval förtydligas. 

Förslaget om förhandsbesked kommer att innebära visst mer-
arbete för Energimarknadsinspektionen eftersom ett ytterligare ärende 
behöver läggas upp och handläggas. Samtidigt underlättas den efter-
följande koncessionsprövningen dels genom att lämpligheten inte 
behöver prövas igen, dels genom att effektivare samråd kan ge ett 
bättre underlag för miljöprövningen. Det bedöms röra sig om ett få-
tal ärenden. Den administrativa bördan av en ny ärendetyp kan dock 
särskilt inledningsvis bli märkbar. 

Transmissionsnätet omfattar stora och ofta kontroversiella led-
ningar som kan ta mycket lång tid att få koncession för. Energimark-
nadsinspektionen anger 18 månader som genomsnittlig handläggnings-
tid. För de projekt som Svenska kraftnät ansökt om koncession för 
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under 2016–2021 var dock handläggningstiden 2–3 år. Utredningen 
bedömer att tidsvinsten genom förhandsbesked kommer att variera 
från ärende till ärende och att det inte går att uppskatta hur stor be-
sparing av tid och resurser de kan leda till. 

Möjligheten att pröva lämpligheten samtidigt för flera ledningar 
av sammanhängande betydelse bedöms kunna spara både tid och re-
surser hos Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och andra 
myndigheter eftersom det innebär att lämplighetsprövningar inte 
behövs för var och en av de enskilda ledningarna. Energimarknads-
inspektionen kan spara resurser och administrativa kostnader och en 
gemensam prövning av flera ledningar gör det enklare att förstå hur 
dessa tillsammans kan uppfylla ett behov, alternativt hur en ledning 
kan uppfylla flera behov. Det ger också något större frihet att bygga 
ledningarna vid olika tidpunkter utan att behöva genomföra parallella 
koncessionsprocesser för samtliga ledningar för att kunna pröva lämp-
ligheten i slutet på respektive process. 

Undantag från biotop- och strandskydd påverkar Svenska kraftnät 
på samma sätt som övriga nätföretag genom minskat resursbehov, 
ökat utrymme att effektivisera utbyggnadsprocessen och mindre risk 
för motstridiga villkor, se avsnitt 10.7.1. Undantaget från biotop-
skyddet medför vidare minskat resursbehov, tidsåtgång och admini-
strativa kostnader för att hantera ansökan för länsstyrelsen. Som fram-
går i avsnitt 10.7.2 är det svårt att uppskatta hur många ärenden som 
berörs och deras fördelning mellan kommun och länsstyrelse respek-
tive olika länsstyrelser. Med antagandet att de flesta dispenser från 
generella biotopskyddet handläggs av länsstyrelsen kan det röra sig 
om två ärenden per mil ledning, dvs. ett hundratal per år fördelat på 
alla länsstyrelser. Uppskattningsvis kan arbetsbelastningen hos läns-
styrelsen för generella biotopskydd minska med i genomsnitt 40 tim-
mar per ärende fördelat på en handläggningstid om 1–6 månader. 
Det rör sig vid dessa antaganden om knappt tre heltidstjänster, mot-
svarande ungefär 3 miljoner kronor, fördelat på samtliga länsstyrelser. 
Länsstyrelserna får också, i viss mån, ett minskat resursbehov, tids-
åtgång och administrativa kostnader för att hantera ansökningar om 
dispens från strandskydd eller pröva kommunala dispenser från strand-
skydd enligt 19 kap. 3 a–b § miljöbalken. 

Skogsstyrelsen berörs på samma sätt med minskat resursbehov, 
tidsåtgång och administrativa kostnader för att hantera ansökningar 
om undantag från särskilda biotopskydd. Befintligt transmissionsnät 
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berörs av ungefär 6628 skogliga biotopskyddsområden. Med ett antag-
ande att dispens krävs vid underhållsröjning vart åttonde år skulle 
Skogsstyrelsens ärendemängd avseende dispenser för underhåll i trans-
missionsnätet minska med drygt åtta ärenden per år om utredningens 
förslag genomförs. Därtill kommer en minskning för ärenden som 
avser regionnät och nybyggnation. 

De samlade besparingarna från utredningens förslag bör kunna 
användas för att ytterligare snabba upp processerna. 

10.7.4 Konsekvenser för enskilda 

Konsekvenserna för enskilda är i huvudsak indirekta och följer av 
övriga beskrivna konsekvenser. Tidigarelagd utbyggnad påverkar has-
tigheten i strukturomvandlingen och en överflyttning av arbetstillfäl-
len till elektrifierade verksamheter kan ske tidigare. 

Viss tidigareläggningen av förändringar som ändå skulle ha inträffat 
bedöms inte innebära någon större påverkan på enskilda. Elektrifier-
ingens ökade möjligheter att anpassa privatliv till de krav som klimat-
omställningen ställer kan innebära att det blir lite enklare för enskilda 
att elektrifiera sina privata transporter något tidigare. Effekterna är 
beroende av vilka elledningar som byggs ut. 

En svensk klimatomställning sker i en omvärld och i en konkur-
renssituation där också företag i andra länder aspirerar på att kunna 
vinna konkurrensfördelar med fossilfri produktion. Ju snabbare över-
föringskapaciteten byggs ut desto större är sannolikheten för att el-
krävande verksamheter kan etableras i Sverige. Indirekt förbättras möj-
ligheterna för enskilda att få sysselsättning inom elektrifierade och 
konkurrenskraftiga verksamheter. 

De förenklingar i processerna som följer av utredningens förslag 
bedöms på sikt också leda till att priser för elöverföring blir lägre än 
i nollalternativet. 

Privatpersoner kan också påverkas av de negativa konsekvenser 
som följer av en större mängd elledningar i landskapet. Utredningens 
förslag innebär dock inte att hänsyn till motstående intressen inte 
ska tas och ledningarna kommer därför alltjämt att behöva lokaliseras 
på ett sätt som innebär att ändamålet med ledningen uppnås med 

 
28 Inspel från Svenska kraftnät till Klimaträttsutredningen, uppgiften avser situationen i mars 
2018. 
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minst intrång och olägenheter för människors hälsa och miljö och 
skyddsåtgärder ska vidtas när det är miljömässigt motiverat och rim-
ligt. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten kan bidra till minskad oro 
för hälsoeffekter av magnetfält. Utredningens förslag om att förtyd-
liga teknikvalet så att kabel, förutom i vissa preciserade fall, inte be-
höver prövas skulle kunna riskera ökad negativ påverkan på exem-
pelvis landskapsbild. Utredningens bedömning är dock att det inte är 
fallet utöver en viss tidigareläggning av konsekvenser som ändå hade 
inträffat i nollalternativet. 

Utredningen ser dock en viss risk för att utredningens förslag skulle 
kunna leda till större intrång och påverkan på t.ex. landskapsbild jäm-
fört med en alternativ utveckling om teknisk utveckling eller ökad 
kunskap leder till att det blir möjligt att, utan negativ påverkan på 
elsystemets funktion och stabilitet, driva elnätet med en större andel 
växelströmskabel än vad som i dag bedöms lämpligt på de högsta spän-
ningsnivåerna. I jämförelse med en sådan alternativ utveckling skulle 
utredningens förslag kunna innebära en något större andel luftled-
ning med påverkan på enskilda. För att föreskrifterna ska få acceptans 
och inte oönskade effekter är det viktigt att de ses över om kunskaps-
läge och tekniska förutsättningar förändras. 

Ett förhandsbesked om att en ledning är lämplig ur allmän syn-
punkt kan tydliggöra ledningens vikt vid samråd och avvägningar 
samt öka acceptansen för att en ledning behövs eller är lönsam. Det 
ökar förutsebarheten för boende och andra berörda. 

Förslagen om undantag från vissa förbud bedöms inte leda till 
negativa konsekvenser för enskilda eftersom dispenser från generella 
biotopskydd och strandskydd normalt beviljas redan i dag. För sär-
skilda biotopskydd kan det leda till något större påverkan för mark-
ägare genom underhållsarbeten eller avverkning av produktionsskog 
i de fall dispens annars inte skulle ha meddelats men skillnaden mot 
nollalternativet bedöms bli begränsad. 

10.7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Utredningens bedömning är att regelsystemet och koncessionspröv-
ningar garanterar att framtida investeringar i elnät är samhällseko-
nomiskt rimliga, även om fullständiga garantier inte finns. Det beror 
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bl.a. på att miljöprövningarna inte syftar till att explicit gynna sam-
hällsekonomisk lönsamhet. 

Den huvudsakliga effekten av utredningens förslag, att utbyggnad 
och förstärkning av elnätet som behövs eller är lönsam kan tidigare-
läggas, förväntas vara samhällsekonomiskt positiv. Till detta kommer 
samhällsekonomiska besparingar i form av att mindre resurser läggs 
på utredningar utan påtagliga effekter på reella beslut. 

Tidigareläggningen av elektrifieringen skulle i vissa fall kunna få 
mer långsiktigt bestående effekter, t.ex. om en något tidigare möjlig-
het blir avgörande för om en verksamhet ska etableras i Sverige eller 
i något annat land. En etablering av en konkurrenskraftig och lönsam 
industri skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktig jämfört med om 
en sådan etablering inte blir av. 

Generella regler som innebär att avvägningar inte görs i enskilda 
fall riskerar att leda till att bästa samhällsekonomiska alternativ inte 
kan väljas i enskilda beslut. En sådan risk kan föreligga om kabel ute-
sluts som alternativ i vissa fall genom utredningens förslag om krite-
rier. Omfattande prövningar och övervägande av orimligt många 
alternativ i varje enskilt fall medför samtidigt högre administrativa 
kostnader och kostnader för en senareläggning av elnätsförstärkningar. 
Utredningen bedömer att det sammantaget är samhällsekonomiskt 
fördelaktigt att generellt förespråka luftledning för de fall där kabel 
inte uppenbart kan ha stora fördelar. Nollalternativet är att luftled-
ning byggs i samma omfattning, men efter tids- och resurskrävande 
utredningar, och utredningens förslag bedöms inte leda till några 
extra samhällsekonomiska kostnader för extra intrång och påverkan. 
I jämförelse med en utveckling där kabel kommer att byggas i en om-
fattning som äventyrar driftsäkerhet och elkvalitet skulle utredningens 
förslag kunna medföra högre kostnader för intrång och miljöpåverkan. 
Vinsterna i form av ett funktionellt elsystem bedöms dock överväga. 
Den generella regeln för teknikvalet riskerar att på sikt bli samhälls-
ekonomiskt olönsam om den inte över tid anpassas till förändringar. 

Bättre överföringskapacitet betyder ökad möjlighet för handel 
med el och generellt ökad samhällsekonomisk effektivitet genom att 
produktion och konsumtion av el stämmer bättre överens och att pro-
ducerad el har större möjlighet att överföras till verksamheter som ger 
högre samhällsekonomisk nytta. På kort sikt kan det likväl finnas för-
lorare eftersom en utjämning av priser kan förväntas. Lägre priser i 
ett område gynnar elanvändarna men missgynnar producenterna där 
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och vice versa. På längre sikt finns det andra mekanismer som också 
kan bidra till utjämnade elpriser och som skulle innebära att den pris-
utjämnande effekten av förbättrad överföringskapacitet inte blir så 
stor. 

En elektrifiering av industrin kan förväntas bli allt viktigare för 
konkurrenskraften på världsmarknaden, och ökade möjligheter för 
energikrävande svensk industri att följa och leda den utvecklingen 
bedöms ha positiva samhällsekonomiska konsekvenser. 

10.7.6 Konsekvenser för möjligheten att nå andra miljömål 

Utredningens förslag möjliggör en snabbare elnätsutbyggnad men 
förväntas inte i någon större omfattning påverka hur elnäten byggs 
ut. Föreslagna uppdrag om vägledning för fåglar och magnetfält kan 
förväntas bidra positivt till övriga miljömål. 

Utredningens förslag om förhandsbesked förväntas inte påverka 
bedömningen av om en ledning innebär betydande miljöpåverkan och 
inte heller kraven för den miljöbedömning som görs inom ramen för 
koncessionen för de alternativ som ansetts lämpliga i förhandsbeskedet. 
Utredningen bedömer därför att förslaget inte påverkar möjligheten 
att nå övriga miljömål. 

Förslagen om undantag från vissa förbud gäller bara ledningar 
som kräver nätkoncession för linje. Utredningen föreslår i avsnitt 6.3 
ett uppdrag till länsstyrelsen att se över hur syftet med biotop- och 
strandskydd kan bevakas av länsstyrelsen på ett effektivt sätt i sam-
råd och tillsyn avseende ledningar som kräver linjekoncession. En tyd-
lig roll för länsstyrelsen kan säkerställa att hänsyn tas till generella 
biotopskyddsområden och strandskyddsområden även om undantag 
införs och att den som ska bygga eller underhålla nät även fortsatt 
kommer att ha incitament att undvika påverkan på sådana områden 
så lång det är möjligt. 

De utredningar som i dag görs vid ansökan om dispens omfattas 
redan av övriga utredningar som görs för miljöprövningen. Andra 
naturvärden inklusive områden som är särskilt värdefulla för skyddade 
eller hotade arter kommer därmed fortsatt att kräva dispenser vars 
praxis för dispens är långt striktare än dispens för biotopskydd. 
Undantaget påverkar inte heller kravet på anmälan för samråd hos 
länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. När det gäller särskilda 
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biotopskydd kan ett undantag påverka miljöskyddet i sådana områ-
den jämfört med de fall då dispens inte skulle ges i nollalternativet. Ris-
kerna för alltför stor negativ påverkan motverkas dock av att övriga 
skydd, inklusive de EU-rättsliga, fortsatt gäller och kravet på samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken vid åtgärder som kan innebära en änd-
ring av naturmiljön. 

Utredningen bedömer att luftledningar inte påverkar strandskyd-
dets syften negativt på något väsentligt sätt, och förslagen till undantag 
förväntas därmed inte få någon negativ påverkan. Förslaget i avsnitt 6.3 
om ett uppdrag till länsstyrelserna omfattar även strandskyddet och 
resonemanget i föregående stycken gäller även det. Passager över sjöar 
undviks redan i dag i möjligaste mån på grund av påverkan på land-
skapsbild och tekniska skäl. Passager över älvar, åar och bäckar kan 
vanligen inte undvikas men där väljs passager på ett sådant sätt att 
påverkan på rörligt friluftsliv och naturmiljö minimeras. Lokaliser-
ingen prövas under koncessionsansökan och ansökan om dispens för 
strandskydd efter koncession blir främst en administrativ tillstånds-
hantering, särskilt eftersom de i princip alltid beviljas. Ledningsgator 
utgör i sig inte heller något fysiskt hinder för att uppfylla strand-
skyddets syften. Dessutom påverkar förslaget inte den miljöprövning 
som görs inom ramen för koncessionen där påverkan på övriga natur-
värden bedöms. 

10.7.7 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet 

Den strukturomvandling som klimatomställning och elektrifiering 
innebär kan få regionalekonomiska konsekvenser. Ökad överförings-
kapacitet innebär att lokalisering av elförbrukning inte i lika hög ut-
sträckning gynnas av närhet till elproduktionen. Det kan innebära 
försämrad relativ konkurrenskraft i de delar av landet som har, och 
kommer att ha, hög elproduktion. Med bättre överföringskapacitet 
till södra Sverige skulle fördelen med att lokalisera elkrävande produk-
tion i norra Sverige inte blir lika stor. 

Vilka regioner som kommer att gynnas, och som därmed kan locka 
till sig såväl sysselsättning som offentlig service beror på vilka elled-
ningar som rent faktiskt kommer att byggas. Utredningens förslag be-
döms inte påverka detta. För de regioner och orter som kan locka till 
sig större industrier och andra energiintensiva verksamheter bedöms 
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sysselsättning och därigenom indirekt offentlig service kunna för-
bättras. 

I den mån förslagen skulle innebära att mindre kabel byggs ökar 
möjligheterna för anslutning till elnätet på orter mellan ändpunkterna. 

10.7.8 Konsekvenser för brottslighet och brottsförebyggande 
arbete, jämställdhet och jämlikhet och möjligheterna 
att nå de integrationspolitiska målen 

Eftersom förslagen främst bidrar till att tidigarelägga elnätsbyggnation 
bedöms de inte påverka brottsligheten eller det brottsförebyggande 
arbetet eller ha konsekvenser för jämställdheten eller jämlikheten. 
Förslagen bedöms inte heller ha några konsekvenser för möjligheten 
att nå de integrationspolitiska målen. 

10.7.9 Konsekvenser av val av tidpunkt för ikraftträdande 
och informationsbehov 

Utredningens bedömning är att det är fördelaktigt att genomföra 
utredningens alla förslag samtidigt eftersom de delvis är av samman-
hängande betydelse och förstärker effekten av varandra. 

Med tanke på syftet att underlätta och påskynda elnätsbyggnation 
och behovet av att snabbt öka elektrifieringstakten bör författnings-
ändringarna genomföras så skyndsamt som möjligt. Utredningen före-
slår att författningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. 

Valet av tidpunkt, i kombination med övergångsbestämmelsen som 
anger att äldre bestämmelser ska tillämpas i pågående ärenden, ger nät-
företagen tillräckligt med tid för att anpassa ansökningar om konces-
sion som nu förbereds och Energimarknadsinspektionen att t.ex. 
uppdatera sin digitala ansökningstjänst och sätta sig in i de nya be-
stämmelserna. Eftersom ansökningstjänsten är frivillig är tidpunkten 
för ikraftträdande dock inte beroende av sådan uppdatering. 

Utredningen har övervägt om vissa förslag bör tillämpas även i 
ärenden som pågår vid ikraftträdandet. På så sätt skulle de förtyd-
liganden som görs underlätta och eventuellt även påskynda pågående 
prövningar. Utredningen bedömer dock att det skulle kunna med-
föra krav på kompletteringar i pågående ärenden, vilket skulle riskera 
att motverka förslagens syfte om att korta ledtiderna. 
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Informationsbehov 

De som berörs av uppdaterade riksintresseområden, t.ex. länsstyrelser, 
kommuner och prövningsmyndigheter behöver informeras om inne-
börden av detta genom t.ex. uppdaterade kartlager och värdebeskriv-
ningar. 

Det kommer finnas behov av att informera om de ändrade reglerna 
för att beviljas koncession och på vilket sätt det påverkar kraven på 
ansökan. Detta kan t.ex. göras genom uppdaterad information på 
Energimarknadsinspektionens hemsida. För att förslaget till tydligare 
kriterier för valet mellan luftledning och kabel ska få genomslag så 
att det bidrar till effektivare samråd bör information ges om den för-
ordningsändring som beslutas, t.ex. på regeringens och Energimyn-
dighetens hemsidor. 

När det gäller föreslagna vägledningar är deras effektivitet bero-
ende av den spridning och tillämpning vägledningarna får varför det 
är viktigt att de som ska tillämpa nya vägledningar informeras. 

Kommuner, länsstyrelser och Skogsstyrelsen bör informeras om 
undantag från biotopskydd och strandskydd. 

10.8 Förslagens genomförbarhet 

Förslagen är utformade för att hantera målkonflikter på ett effektivare 
och snabbare sätt och det råder politisk konsensus om elektrifiering 
som ett centralt verktyg för att nå klimatmålen. 

Markanvändningskonflikten mellan elledningar å ena sidan och 
jord- och skogsbruket å andra sidan kommer att kvarstå. Utredningens 
bedömning är att förslagen inte försämrar utfallet av de avvägningar 
som måste göras. Det finns dock risk för lägre acceptans hos mark-
ägare som i praktiken kommer att bli de aktörer vars intressen ofta 
inte kommer att tillmötesgås exempelvis vid prioritering av var kabel 
ska användas. Utredningen ser därför att genomförbarheten kan för-
bättras om en översyn av ersättningsregler genomförs. 

Utredningen bedömer sammantaget att förslagen är politiskt och 
rättsligt genomförbara. 
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11 Konsekvensanalys för området 
transporteffektivt samhälle 

Huvudsyftet med utredningens förslag är att de ska bidra till de 
svenska klimatmålen. I detta kapitel beskrivs hur förslagen inom om-
rådet transporteffektivt samhälle som redovisas i kapitel 8 kan bidra 
till klimatmålen och vilka konsekvenser förslagen kan förväntas med-
föra. 

Innehållet i konsekvensanalysen utgår från kraven i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt i kom-
mittéförordningen (1998:1474). Dispositionen följer i stort strukturen 
i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. 

11.1 Problem och syfte 

Klimaträttsutredningens förslag inom transportområdet syftar till att 
åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle och ett minskande 
trafikarbete med personbil, lastbil och inrikes flyg. En utveckling 
mot ett mer transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med per-
sonbil, lastbil och inrikes flyg minskar krävs enligt utredningen för 
att transportsektorns klimatomställning ska ske på ett miljömässigt 
och socialt hållbart sätt samt för att den ska vara robust mot föränd-
rade omvärldsförutsättningar. 

Utredningen har på transportområdet lagt förslag inom fem om-
råden: 

• Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

• Transportvillkor i miljöbalken 

• Utvecklade stadsmiljöavtal 
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• Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

• Länsstyrelsens roll vid fysisk planering 

I följande avsnitt beskrivs för vart och ett av förslagsområdena vilka 
problem som utredningens förslag syftar till att lösa, eller bidra till 
att lösa, och hur förslagen förväntas åstadkomma detta. 

11.1.1 Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

Dagens transportplanering, som bygger på att klimatmålet kan klaras 
genom elektrifiering av fordonsflottan och stor användning av biodriv-
medel men utan ett tydligt fokus på åtgärder för ökad transport-
effektivitet, är indirekt styrande för transportpolitiken i stort. Ett ökat 
fokus på ett transporteffektivt samhälle i transportplaneringen enligt 
utredningens förslag kommer därför sannolikt att ha påverkan på natio-
nell, regional och lokal transportpolitik. Ett större fokus kan för-
väntas på åtgärder och styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
som viktiga komplement till infrastrukturinvesteringar. 

Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle 

Enligt utredningen innebär nuvarande lagstiftning en otydlig reglering 
av hur den nationella planen för transportinfrastruktur, länsplanerna 
för regional transportinfrastruktur och Trafikverket ska förhålla sig 
till behovet av ett mer transporteffektivt samhälle. Detta är enligt ut-
redningens bedömning ett betydande hinder för den utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle som anses önskvärd av ett stort antal 
aktörer, inklusive denna utredning (se kapitel 7). 

Utredningen menar att en starkare styrning mot ett transporteffek-
tivt samhälle behövs för att de transportpolitiska målen ska kunna nås. 
Grundförutsättningen för en starkare styrning är att det är tydligt vad 
ett transporteffektivt samhälle ska innebära på en konkret och mät-
bar nivå för berörda myndigheter och aktörer inom transportplaner-
ingen. 

Utredningen anser också att ett minskande trafikarbete med de 
energi- och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och flyg 
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krävs för att transportsektorn ska bidra till klimatomställningen i 
linje med klimatmålen samt på ett miljömässigt och socialt hållbart 
sätt som samtidigt är robust mot förändrade omvärldsförutsättningar 
(se avsnitt 8.1). 

Utredningen föreslår därför att begreppet transporteffektivt sam-
hälle införs i förordningarna som reglerar den nationella planen för 
transportinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfra-
struktur samt att en mätbar parameter, trafikarbete, kopplas till be-
greppet transporteffektivt samhälle för att konkretisera dess innebörd. 
Utredningens förslag innebär att den nationella planen och läns-
planerna ska bidra till att trafikarbetet för vart och ett av de energi- 
och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg 
följer en minskande trend över tid. 

Varje enskild nationell plan och länsplan kan förväntas få begrän-
sad påverkan på de samlade trafikflödena eftersom enskilda planer 
endast påverkar en liten del av transportsystemet. Bidraget till mins-
kat trafikarbete från den nationella planen och länsplanerna förväntas 
dock kompletteras av bidrag till minskat trafikarbete från t.ex. styr-
medel och kommunal fysisk planering i ett Sverige som utvecklas i 
linje med beslutade klimatmål. Planerna behöver därför passa in i ett 
samhälle där trafikarbetet minskar till följd av flera aktörers agerande. 
Utredningen föreslår därför att den nationella planen och länsplanerna 
utöver att bidra till även ska passa in i ett transporteffektivt samhälle. 
Med detta avses att objekt i den nationella planen och i länsplanerna 
ska vara samhällsekonomiskt lönsamma även vid en utveckling mot 
ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil 
och inrikes flyg inte ökar. 

Utredningen förslår också att Trafikverkets instruktion ändras så 
att Trafikverket får i uppgift att verka för ett transporteffektivt sam-
hälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. 
Förslaget förtydligar och konkretiserar vad de transportpolitiska 
målen ska innebära för inriktningen av myndighetens arbete. 

Förslagen om stärkt styrning mot ett transporteffektivt samhälle 
förstärker effekten av utredningens övriga förslag som syftar till att 
öka genomslaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen. Ytterst 
syftar förslagen till att bidra till att de transportpolitiska målen och 
klimatmålen kan nås samt till ett samhällsekonomiskt effektivt trans-
portsystem. 
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Fyrstegsprincipen i transportplaneringen 

Fyrstegsprincipen innebär att brister i transportsystemet i första hand 
ska hanteras genom andra åtgärder än större ombyggnationer eller 
tillbyggnationer av transportinfrastruktur. Fyrstegsprincipen ska bidra 
till god resurshushållning och en hållbar samhällsutveckling. Flera 
aktörer har dock under en längre tid påtalat att fyrstegsprincipen inte 
fungerar och används som avsett. Problembilden kan sammanfattas 
i två huvudsakliga tillkortakommanden: 

1. Dagens planering med åtgärdsvalsstudier som bas utgår från iden-
tifierade lokala brister, ofta i kapacitet eller trafiksäkerhet, för 
enskilda väg- eller järnvägsförbindelser. Detta gör det svårt att an-
vända steg 1- och steg 2-åtgärder för att åtgärda identifierade bris-
ter eftersom sådana åtgärder är beroende av att det i stället görs 
en transportplanering utifrån ett systemperspektiv med ett trafik-
slagsövergripande synsätt. Ett systemperspektiv är också ofta nöd-
vändigt för att identifiera brister relaterade till klimat- och miljö-
mål. Resultatet av det bristande systemperspektivet blir i många 
fall en i praktiken bakvänd tillämpning av fyrstegsprincipen där 
identifierade brister i transportsystemet i första hand åtgärdas med 
infrastrukturinvesteringar och nybyggnation, dvs. steg 3- och 
steg 4-åtgärder. 

2. Trafikverket anser sig ha ett starkt begränsat mandat att arbeta 
med de två första stegen i fyrstegsprincipen. Bristen på mandat avser 
både möjlighet att finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder samt att 
föreslå generella styrmedel för regeringen, dvs. styrmedel som be-
slutas av regering och riksdag. Eftersom staten genom Trafik-
verket endast i mycket begränsad omfattning medfinansierar steg 1- 
och steg 2-åtgärder i länsplaner för regional transportinfrastruktur 
blir sådana åtgärder också mindre intressanta för kommuner och 
regioner att planera för och genomföra. Utredningen menar att 
Trafikverkets nuvarande tolkning av mandatet således skapar incita-
ment för aktörer på nationell, regional och lokal nivå att planera 
och genomföra steg 3- och steg 4-åtgärder i större omfattning än 
vad som är samhällsekonomiskt effektivt. 

Utredningens förslag för att adressera problemen kring tillämpningen 
av fyrstegsprincipen syftar övergripande till att åstadkomma en mer 
samhällsekonomiskt effektiv transportplanering som skapar bättre 
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förutsättningar att nå mål på klimat- och miljöområdet samt där-
igenom även de transportpolitiska målen. Utredningen föreslår ett 
flertal förordningsändringar: 

• Utgångspunkten för inriktningen av den nationella planen respek-
tive länsplanerna föreslås vara ett trafikslagsövergripande helhets-
perspektiv på transportsystemet, fyrstegsprincipen och det för-
ordningsstadgade syftet med den nationella planen respektive 
länsplanerna. Utredningen föreslår att ett förordningsstadgat syfte 
med planerna ska vara att bidra till ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar. 
Avsikten med förslaget är att stärka och förtydliga styrningen mot 
de transportpolitiska målen och ett transporteffektivt samhälle, 
att möjliggöra identifiering av brister och effektiva åtgärder rela-
terade till klimat- och miljömål samt att öka genomslaget för fyr-
stegsprincipen i transportplaneringen. 

• Förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regio-
nala kollektivtrafikanläggningar m.m. föreslås få ett tillägg som 
innebär att statlig medfinansiering får beviljas för åtgärder som kan 
minska behovet av nybyggnation eller större ombyggnationer av 
transportinfrastruktur genom att påverka transportefterfrågan, val 
av transportsätt eller genom en effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur. Tillägg görs också för att specifikt förtyd-
liga att kommuner och regioner ska kunna ta emot medfinansier-
ing för sådana åtgärder. 

• Trafikverkets instruktion föreslås ändras så att det tydliggörs att 
Trafikverkets uppdrag är bredare än infrastrukturplanering. Myn-
dighetens mandat ska även inkludera att planera, föreslå, finansiera 
och genomföra åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, val 
av transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur (steg 1- och steg 2-åtgärder). I avsnitt 8.2.2 listar 
utredningen exempel på åtgärder och åtgärdstyper inom steg 1 
och steg 2 som enligt utredningen bör kunna planeras, finansieras 
och medfinansieras av Trafikverket. I avsnittet listas också områ-
den där Trafikverket saknar genomförandemandat men för vilka 
utredningen anser att myndigheten, med utredningens förslag, 
har mandat att föreslå åtgärder för den beslutsfattande nivån. 
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• Trafikverket föreslås genom en instruktionsändring få i uppgift 
att stödja andra aktörer, exempelvis mindre kommuner, i deras 
arbete med åtgärder som kan påverka transportefterfrågan, val av 
transportsätt eller som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur. Mindre kommuner kan även behöva hjälp med att ingå 
stadsmiljöavtal i syfte att genomföra sådana åtgärder. 

Tidigare beslutade infrastrukturobjekt 

Den transportplanering som nu sker är viktig för transportsystemets 
framtida utveckling och samhällets utformning. För att påverka ut-
vecklingen fram till 2030 är det dock inte tillräckligt att nya objekt 
som kommer in i infrastrukturplaneringen ligger i linje med klimat- 
och miljömålen. Om redan beslutade objekt eller projekt finns kvar 
trots att de motverkar eller inte ligger i linje med de transportpolitiska 
målen inklusive klimatmålet kommer måluppfyllelsen att försvåras. 

Utredningen föreslår därför att upprättaren av den nationella pla-
nen respektive en länsplan ska fastställa om tidigare beslutade infra-
strukturobjekt som ännu inte byggstartats följer den inriktning som 
bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen. Plan-
upprättaren förutsätts se till att endast infrastrukturobjekt som följer 
den inriktningen inkluderas i föreliggande planförslag, om det inte 
finns särskilda skäl för undantag. 

Förslaget förväntas bidra till de transportpolitiska målen inklusive 
klimatmålet, ett mer transporteffektivt samhälle och ökad samhälls-
ekonomisk effektivitet genom att minska transportplaneringens inne-
boende tröghet avseende inriktningsförändringar. Förslaget samverkar 
i hög grad med förslaget om ändrad utgångspunkt för planernas in-
riktning. 

En scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering 

Utredningen ser flera problem med dagens infrastrukturplanering. 
Ett huvudproblem är att dagens prognosbaserade planeringsansats, 
där kostnads-nyttoanalyser grundas i tidsvärden som systematiskt 
premierar restidsvinster med bil, gör att investeringar i utbyggd väg-
kapacitet beräknas bli lönsamma och vara rationella eftersom en gene-
rell fortsatt trafikökning med personbil och lastbil prognosticeras. 
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Transportplanering utifrån en basprognos med fortsatt ökad biltrafik, 
lastbilstrafik och flygresande riskerar att leda till åtgärder som passar 
dåligt in i ett framtida hållbart och transporteffektivt samhälle. Detta 
gäller inte minst i en värld som i snabb takt ställer om för att efterleva 
intentionen med Parisavtalet1. Transportplaneringen kan inte längre 
baseras på en prognos som bygger på historiska samband och som leder 
till en ohållbar ökning av bil- och lastbilstrafik samt flygresande. 

Det uppstår också konflikter mellan å ena sidan Trafikverkets pro-
gnosbaserade planering som utgår från ökande trafikflöden och å andra 
sidan lokalt beslutade mål om trafikbegränsningar och planerad stads-
utveckling. Investeringar i förstärkt vägkapacitet för att möta en för-
väntad trafikökning motverkar i dessa fall lokala ambitioner om att 
åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle. 

Utredningen föreslår därför att Trafikverkets instruktion ändras så 
att myndigheten ska ta fram och tillhandahålla scenarier för trafik-
utvecklingen i stället för en trafikprognos. Scenarierna ska tas fram i 
samverkan med andra myndigheter och organ och ska ligga till grund 
för val och dimensionering av åtgärder inom transportplaneringen 
och för strategiska miljöbedömningar inom ramen för densamma. 
Vidare ska Trafikverket bistå planeringsansvariga myndigheter och 
organ vid utarbetandet av regionalt anpassade scenarier för trafik-
utvecklingen. Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillsammans med 
berörda myndigheter precisera hur den scenariobaserade arbetsmeto-
diken bör utformas. 

Införandet av en scenariobaserad planering som inkluderar ökad 
samverkan med relevanta myndigheter på nationell, regional och 
lokal nivå syftar övergripande till en mer robusttransportplanering 
som skapar bättre förutsättningar att nå mål på klimatområdet och 
övriga miljö- och hållbarhetsmål. Utredningen menar att scenario-
baserad planering bidrar till syftet bl.a. genom följande mekanismer: 

• För meningsfulla och välgrundade politiska beslut om den strate-
giska inriktningen för transportsystemets utveckling krävs ett be-
slutsunderlag som synliggör och analyserar konsekvenserna av flera 
olika utvecklingsalternativ. En scenariobaserad planering kan till 
skillnad från dagens planering skapa förutsättningar för en väl-
grundad och reell politisk styrning av den strategiska inriktningen 
för transportsystemets utveckling. 

 
1 Prop. 2016/17:16, Godkännande av klimatavtalet från Paris. 
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• Utredningen bedömer att nuvarande utveckling av transport-
systemet inte leder till att transportsektorns klimatmål nås på ett 
hållbart sätt eller bidrar i tillräcklig utsträckning till uppfyllelse av 
andra miljömål. Det finns därför anledning att undersöka också 
andra utvecklingsalternativ för transportsystemet än vad som följer 
av nuvarande inriktning, vilket förutsätter att flera scenarier ut-
vecklas och analyseras. 

• Utvecklingsalternativ för att uppnå transportpolitiska mål, klimat-
mål och andra miljömål präglas av djup osäkerhet och även de 
modeller som i dag tillämpas i planeringen är grundade i antagan-
den som bär på betydande osäkerhet. Att utarbeta alternativa in-
riktningar möjliggör en mer robust planering genom att åtgärders 
relevans och effektivitet kan bedömas gentemot flera möjliga fram-
tidsutvecklingar. 

Tidsvärderingar och kalkylränta 

Det finns en utbredd kritik mot hur samhällsekonomiska analyser ge-
nomförs inom ramen för dagens transportplanering (se avsnitt 8.2.5). 
De principer och de kalkylvärden som tillämpas anses enligt kritiken 
gynna åtgärder som bidrar till ett ökat trafikarbete på ett sätt som 
inte är långsiktigt hållbart. 

Utredningen anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i upp-
drag att i samråd med berörda myndigheter analysera och dra lär-
domar av nationellt och internationellt använda metoder och modeller 
som beskriver nyttor och kostnader av styrmedel och åtgärder för 
ett transporteffektivt samhälle. I uppdraget ingår att granska använd-
ningen av analysmetoder och kalkylvärden i den s.k. ASEK-rapporten 
(Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsek-
torn). Granskningen ska syfta till att tydliggöra begränsningar med 
dagens samhällsekonomiska kalkyler och kalkylvärden och ge rikt-
linjer under vilka förutsättningar de ska utgöra ett beslutsunderlag i 
transportplaneringen. 
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11.1.2 Transportvillkor i miljöbalken 

I det av Naturvårdsverket finansierade forskningsprojektet MERIT2 
konstaterades att i vart fall en tiondel av utsläppen av växthusgaser 
från inrikes transporter kommer från transporter till och från till-
ståndspliktiga verksamheter. 

Transportvillkor ger tillsynsmyndigheten bättre kontroll på trans-
porternas växthusgasutsläpp, andra utsläpp och buller. Verksamhets-
utövaren kan på både kort och lång sikt arbeta för att minska sina 
utsläpp beroende på vilka villkor som föreskrivs. Behovet av trans-
portvillkor kan även påverka bedömningen av platsvalet för nya verk-
samheter, se avsnitt 4.1. 

Det är redan möjligt enligt 16 kap. 2 och 7 §§ miljöbalken att före-
skriva villkor för transporter till och från en verksamhet som till-
ståndsprövas om transporterna har ett omedelbart samband med den 
tillståndsprövade verksamheten. Bestämmelsen i 16 kap. 7 § miljö-
balken reglerar dock bara vad som ska beaktas vid tillståndsprövningen, 
inte i vilka avseenden man får föreskriva villkor. Eftersom transport-
villkor endast blir aktuella efter en bedömning i varje enskilt fall, fram-
går av praxis att prövningsmyndigheterna är väldigt restriktiva med 
att föreskriva transportvillkor. Utredningen har inte heller kunnat finna 
exempel på när sådana villkor har föreskrivits med hänsyn till klimat.3 

Genom att föra in en ny punkt i 22 kap. 25 § miljöbalken om att ett 
tillstånd i förekommande fall ska innehålla transportvillkor, tvingas 
prövningsmyndigheten att ta ställning till behovet av sådana villkor 
och endast avstå från att föreskriva transportvillkor om det inte är 
aktuellt eller befogat i det enskilda fallet. En verksamhetsutövare ska 
dessutom enligt 6 kap. 35 § miljöbalken identifiera, beskriva och 
bedöma de miljöeffekter inklusive på klimat som verksamheten kan 
antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt ange upp-
gifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, mot-
verka eller avhjälpa de negativa miljö- och klimateffekterna. Detta 
gäller även de miljöeffekter som uppkommer från verksamhetens 
följdföretag. Det finns därför redan ett tillräckligt underlag för pröv-
ningsmyndigheten att bedöma om tillståndet ska förenas med trans-
portvillkor. 

 
2 Naturvårdsverket (2021a), s 93. Se även Lindblom, Erik m.fl. (2020), s. 14. 
3 Se dock villkor 26 i Mark- och miljödomstolens dom den 27 november 2013 i mål nr M 2284-11 
om tillstånd till flygplatsverksamhet vid Arlanda flygplats om en handlingsplan för utsläpp till 
luft av koldioxid, kväveoxider och partiklar (PM10). 
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Även om praxis är tydlig ger den prövningsmyndigheten ett större 
bedömningsutrymme att avgöra om det ska föreskrivas i varje enskilt 
fall. Genom att reglera vad som redan gäller enligt praxis i lag, blir 
det tydligt för alla verksamhetsutövare med transporter att de alltid 
måste redogöra för transporternas utsläpp och åtgärder för att minska 
dem samt att prövningsmyndigheten alltid ska ta ställning till om 
transportvillkor behövs. 

Krav i villkor ger goda förutsättningar att få till stånd verknings-
fulla åtgärder som kan vara svårare att åstadkomma med generella 
styrmedel som skatter. Genom väl utformade krav på en verksamhets-
utövare finns det möjligheter att ställa krav anpassade till såväl yttre 
förutsättningar som rådighet. Det kan t.ex. gälla att en viss procent 
av transportarbetet till och från en transportgenererande verksamhet 
ska ske med multimodala järnvägstransporter. Det skulle också kunna 
innebära att en flygplats får som krav att en viss andel av resandet till 
och från flygplatsen ska ske med kollektivtrafik. 

11.1.3 Utvecklade stadsmiljöavtal 

Utvecklade stadsmiljöavtal kommer att vara en viktig del i arbetet 
mot ett transporteffektivt samhälle. Trafikarbetet i städer utgör 
cirka 30 procent av trafikarbetet med personbil i Sverige, men resor 
som huvudsakligen sker utanför städer kan fortfarande ha en mål-
punkt i städer varför påverkan av åtgärder i städer kan bli större än 
vad som visas av faktiskt körda kilometrar. Ett annat viktigt skäl till 
att fokusera på städer är att potentialen till att påverka biltrafikens 
andel och trafikarbetet med personbil är som störst i stadsområden. 
Även bilinnehavet kan påverkas i städer till följd av samlade paket med 
åtgärder. Ett minskat bilinnehav skulle påverka inte bara resor i stads-
miljö utan också längre resor där t.ex. destinationer med god kollek-
tivtrafiktillgänglighet får större attraktionskraft. 

Satsningar på utvecklade stadsmiljöavtal har sannolikt också bety-
delse för möjligheten att få till stånd en socialt hållbar klimatomställ-
ning av transportsektorn i hela landet. Genom att inom ramen för 
utvecklade stadsmiljöavtal införa åtgärdspaket kan en oförändrad eller 
minskad biltrafik i större städer eller stadsregioner göra att behovet 
av generella höjningar av t.ex. drivmedelsskatter för att nå klimat-
målen mildras. Detta är en fråga som troligtvis har stor betydelse för 
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acceptans och social hållbarhet av klimatomställningen eftersom det 
är svårt att kompensera för tillgänglighetsförluster på landsbygd till 
följd av högre körkostnader. Inom stadsmiljöavtalen kombineras åt-
gärder som minskar bilens attraktionskraft med satsningar på gång, 
cykel och kollektivtrafik som delvis kompenserar tillgänglighets-
förluster för bilister i städer. 

Utvidgning av nuvarande stadsmiljöavtal 

Många kommuner håller på att ändra förhållningssätt i sin trafik- och 
stadsplanering och planera med större fokus på tillgänglighet i stället 
för på rörlighet. I en mer tillgänglighetsstyrd planering, med en attrak-
tiv stad i fokus, lyfts fram att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
prioriteras framför biltrafiken. Ökad möjlighet till gångtrafik spelar 
här en viktig roll för att möjliggöra ett ökat fokus på tillgänglighet. 
Det finns också behov av att kunna genomföra samlade paket med 
åtgärder för att minska biltrafiken. Åtgärdspaket bör innehålla både 
piska och morot och där kan ökade möjligheter till gång spela en 
viktig roll som morot. 

Utredningen föreslår därför att stöd ska kunna sökas för infrastruk-
tur för gång inom ramen för stadsmiljöavtal. Förbättrade möjligheter 
för gående spelar stor roll för förutsättningarna att skapa en attraktiv 
helhetslösning och ytprioritering mellan gång, cykel, kollektivtrafik 
och bil. 

Utredningen föreslår också att godkända motprestationer inom 
ramen för stadsmiljöavtal ska inkludera åtgärder som kan bidra till 
att begränsa biltrafiken. 

Avslutningsvis föreslås att regeringen tillsätter en utredning för 
att klarlägga om statligt stöd får och bör kunna ges till drift av lokal 
eller regional kollektivtrafik inom ramen för stadsmiljöavtal. 

Förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal 

Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket, i samverkan 
med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikanalys 
och Vinnova, i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en reg-
lering av hur staten kan sluta förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal 
med kommuner och regioner kring hållbar utveckling av transporter 
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i tätort, med fokus på större kommuner och stadsregioner. En för-
utsättning för uppdraget bör vara att biltrafiken inom avtalsområdet 
inte får öka och att den på sikt ska minska. 

11.1.4 Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer 
med betydande trafikflöden 

Den fysiska planeringen på kommunal nivå har stor betydelse för ett 
transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Det finns därför 
enligt utredningens mening ett behov av att låta fyrstegsprincipen 
utgöra en del av miljöbedömningarna av översiktsplaner och detalj-
planer som ger upphov till betydande trafikflöden (se avsnitt 8.5). 

I dag saknas ett uttryckligt stöd för att beakta fyrstegsprincipen 
i de strategiska miljöbedömningar som föregår översiktsplaner och 
detaljplaner. Utredningen föreslår därför i avsnitt 8.5 att tillägg görs 
i 3 kap. 6 b § och att en ny bestämmelse införs i 4 kap. 34 a § plan- 
och bygglagen (2010:900, PBL), som anger att en strategisk miljö-
bedömning ska göras för en plan som medför betydande trafikflöden. 

De föreslagna ändringarna innebär att kommunerna i ett tidigt 
skede av den fysiska planeringen beaktar förutsättningarna för till-
gänglighet och närhet till olika samhälls- och servicefunktioner och 
därmed minskar behovet av transporter och möjliggör för ett ökat 
resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Krav på miljöbedöm-
ningar med utgångspunkt i fyrstegsprincipen innebär att kommunerna 
ska beakta trafikflöden i planeringen och de kan därför också för-
väntas vidta steg 1- och steg 2-åtgärder i en större utsträckning. 

11.1.5 Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

För att de transportpolitiska målen ska nås behöver åtgärder som 
styr mot ett transporteffektivt samhälle vidtas. Målen utgör ett stöd 
för kommunal och regional fysisk planering.4 Utredningen har dock 
funnit att det är svårt att få en helhetsbild av hur de transportpoli-
tiska målen förverkligas i den fysiska planeringen (se avsnitt 8.6). 

Länsstyrelsen har i dag ett brett uppdrag att bevaka statens intres-
sen, bl.a. i samband med den fysiska planeringen på kommunal och 
regional nivå. I uppdraget ingår att länsstyrelsen ska verka rådgivande 

 
4 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter, s. 62. 
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till kommun och region. Länsstyrelsen bevakar också statens intres-
sen vid den fysiska planeringen. En förändring av länsstyrelsens roll 
skulle kunna bidra till att de transportpolitiska målen ges ett ökat 
utrymme och genomslag i den fysiska planeringen. 

Utredningen föreslår i avsnitt 8.6 att länsstyrelsens roll i den fys-
iska planeringen ska stärkas i syfte att ge de övergripande transport-
politiska målen ett större genomslag i den fysiska planeringen på 
kommunal och regional nivå. De föreslagna ändringarna i PBL och i 
förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ger stöd för 
att länsstyrelsen i samråds- och granskningsförfarandet i de olika plan-
processerna ska verka för sådana åtgärder som styr samhällsplaner-
ingen mot ett transporteffektivt samhälle. Utredningens förslag ger 
alltså stöd för att de transportpolitiska målen ska ges ett ökat genom-
slag i den fysiska planeringen på kommunal och regional nivå. 

11.2 Nollalternativ och alternativa lösningar 

11.2.1 Nollalternativ till utredningens förslag 

Nollalternativet till utredningens förslag är en transport- och sam-
hällsplanering som fortsätter med samma utgångspunkter som i dag 
med ett starkt fokus på mobilitet. Det totala transportarbetet kan 
förväntas öka kraftigt i nollalternativet jämfört med nuvarande nivå. 
I Trafikverkets basprognoser ökar resandet med bil och lätt lastbil 
med 27 procent mellan 2017 och 2040 och resandet med tåg ökar med 
53 procent. Gång- och cykelresandet prognosticeras öka långsam-
mare än övriga nämnda färdmedel. Godstransportarbetet på väg ökar 
i basprognoserna med 45 procent till 2040. Procentuella ökningar i 
samma härad förväntas för godstransporter på järnväg och till sjöss. 

Utredningens förslag syftar bl.a. till att dämpa trafikarbetet med 
personbil, lastbil och inrikes flyg. Förslagen innebär också ett ökat 
fokus i transport- och samhällsplaneringen på tillgänglighet snarare 
än på mobilitet. I nollalternativet där utredningens förslag inte ge-
nomförs behöver en större kvantitet biodrivmedel användas inom 
transportsektorn för att sektorns klimatmål ska kunna klaras. Vilka 
konsekvenser och risker det medför beskrivs i avsnitt 8.1 som be-
handlar betydelsen av åtgärder som bidrar till ett mer transporteffek-
tivt samhälle för att transportsektorns klimatomställning ska kunna 
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ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt samt för att den ska 
vara robust mot förändrade omvärldsförutsättningar. 

I avsnitt 11.6.3 beskrivs kvalitativt och kvantitativt skillnaden för 
samhällets totala energi- och resursanvändning samt växthusgasutsläpp 
vid en utveckling mot ett transporteffektivt samhälle, det s.k. lågtrafik-
fallet, jämfört med vid en utveckling baserad på dagens styrning, det 
s.k. referensfallet. Analysen belyser skillnaderna mellan lågtrafikfallet 
och referensfallet vid tre principiellt olika utvecklingsvägar för använd-
ningen av fossila bränslen, biodrivmedel och el. Analysens referens-
fall motsvarar nollalternativet till utredningens förslag. 

Vad gäller utredningens förslag om transportvillkor i miljöbalken 
innebär nollalternativet att tillämpningen även i fortsättningen kom-
mer att följa praxis, dvs. att transportvillkor endast föreskrivs för 
vissa typer av verksamheter och endast i vissa fall. 

11.2.2 Alternativa lösningar för att uppnå motsvarande effekt 

Vid sidan av utredningens förslag har flera möjliga alternativa och 
kompletterande förslag analyserats. Förslagsalternativ som utretts 
men som utredningen av olika skäl valt att inte gå vidare med redo-
visas översiktligt i kapitel 12 och listas nedan. 

• Tillståndskrav för större parkeringsanläggningar 

• Ny ingripandegrund för länsstyrelsen 

• Parkeringslagstiftning 

• Sänkta hastighetsgränser 

• Markåtkomst för kommunala cykelvägar 

• Laddinfrastruktur i samfälligheter 

• Cykelvägar som allmän väg 
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11.3 Berörda av förslagen 

11.3.1 Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle 

De huvudsakligen berörda av utredningens förslag är Trafikverket och 
regionerna i egenskap av upprättare av nationell plan respektive läns-
planer. 

Flera myndigheter berörs genom den ökade samverkan inom trans-
portplaneringen som förslagen innebär och av de uppdrag utredningen 
anser att regeringen bör lägga. 

Kommunerna påverkas genom att medfinansieringsmöjligheterna 
föreslås öka för åtgärder som påverkar transportefterfrågan, val av 
transportsätt och som kan effektivisera användningen av befintlig 
transportinfrastruktur. Kommunerna föreslås också få möjlighet att 
ta del av kompetensstöd från Trafikverket för sitt arbete med sådana 
åtgärder. 

Företag och enskilda berörs av att prioriteringarna i transportplaner-
ingen förändras av förslagen vilket innebär att transportsystemets 
utveckling får en annan inriktning jämfört med i dag. 

11.3.2 Transportvillkor i miljöbalken 

Verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter och tillsynsmyndigheter 
berörs direkt av förslaget eftersom transportvillkor behöver identi-
fieras, beskrivas och bedömas från samråd till tillstånd och omfattas 
av tillsynen. Remissmyndigheter behöver ta ställning till om villkor 
ska föreskrivas och i så fall i vilken omfattning. 

Enskilda och andra verksamheter i närområdet berörs indirekt av 
hur många och vilka typer av transporter som sker och hur de kan be-
gränsas. 

11.3.3 Utvecklade stadsmiljöavtal 

Förslaget om att utvidga nuvarande stadsmiljöavtal, bl.a. så att stöd 
ska kunna sökas för infrastruktur för gång, berör primärt de kommu-
ner och regioner som ansöker och beviljas sådant stöd samt invånarna 
i dessa. 
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11.3.4 Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med 
betydande trafikflöden 

Det är främst kommunerna, men även andra prövningsmyndigheter 
och myndigheter inom samråds- och granskningsförfarandet som 
berörs av förslaget. Detta eftersom förslaget innebär ett förändrat 
arbetssätt. Även planintressenter och enskilda kan indirekt komma 
att påverkas av en ändrad samhällsplanering. 

11.3.5 Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Förslaget kommer att beröra samtliga länsstyrelser. Även kommuner 
och regioner kommer att beröras av förslaget att stärka länsstyrel-
sernas roll. Dessutom kan planintressenter och enskilda indirekt 
komma att påverkas av en ändrad samhällsplanering. 

11.4 Bemyndiganden 

Utredningens förslag som inte innebär ändrade lagar avses meddelas 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 

11.5 Överensstämmelse med skyldigheter enligt 
EU-rätt och internationell rätt 

De av utredningen föreslagna författningsändringarna är förenliga 
med EU-rätten och med internationell rätt. 

Utredningen föreslår att möjligheten till driftstöd till kollektiv-
trafik inom ramen för stadsmiljöavtal ska undersökas i ett regerings-
uppdrag. En statsstödsanalys behöver ingå som en central del av det 
uppdraget. 

11.6 Effekt på utsläppen av växthusgaser 

Utredningens förslag får effekt på växthusgasutsläppen när aktörer 
inom transportplaneringen, den fysiska planeringen och miljöpröv-
ningssystemet ändrar sitt agerande med anledning av de föreslagna 



SOU 2022:21 Konsekvensanalys för området transporteffektivt samhälle 

569 

författningsändringarna. Hur stor effekten på växthusgasutsläppen 
blir beror på flera saker, bl.a. 

• hur snabbt och i vilken grad aktörerna inom transportplaneringen 
och den fysiska planeringen, primärt Trafikverket, länsstyrelsen, 
regionerna och kommunerna, ändrar arbetssätt och interna prio-
riteringar, 

• vilka specifika åtgärder som vidtas inom ramarna för transport-
planering och fysisk planering respektive vilka krav som ställs i 
enskilda prövningar av prövningsmyndigheterna för att följa den 
förändrade lagstiftningen, samt 

• omvärldsutvecklingen inklusive hur snabbt fordonsflottan elek-
trifieras, styrmedelsutveckling och framtida priser på och tillgång 
till olika typer av drivmedel. 

Utredningen anser att osäkerheten är för stor för att det ska vara 
meningsfullt att kvantifiera hur stora utsläppsminskningar utredning-
ens förslag kan åstadkomma. Detta gäller effekten av förslagen enskilt 
såväl som samlat. Medan de osäkerheter som följer av andra och tredje 
punkterna i listan ovan går att hantera genom scenarier är osäker-
heten som följer av den första punkten alltför fundamental för att en 
kvantitativ analys ska vara meningsfull. 

Ur tabell 11.1 kan potentialen utläsas för utsläppsminskningar av 
åtgärder som sammantaget leder till att trafikarbetet med personbil, 
lastbil och inrikes flyg slutar öka. I avsnitt 11.6.3 beräknas potentialen 
för utsläppsminskningar inom kategorierna drivmedelsanvändning, 
produktion av fordon och infrastruktur. Utredningen menar dock 
att det krävs kompletterande styrning för att uppnå en sådan utveck-
ling även om utredningens förslag skulle vara ett viktigt steg på vägen. 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att minska Sveriges 
utsläpp av växthusgaser betydligt jämfört med nollalternativet. Ut-
släppsminskningar förväntas inom vägtransportsektorn till följd av 
minskad användning av fossila drivmedel, men utsläppsminskningar 
bedöms även komma att äga rum inom andra sektorer till följd av 
utredningens förslag. De minskade växthusgasutsläppen i jämförelse 
med nollalternativet inom andra sektorer än vägtransportsektorn möj-
liggörs av att biodrivmedel som inte längre används för vägtransporter 
när trafikarbetet dämpas genom utredningens förslag kan ersätta fos-
sila bränslen inom t.ex. luft- och sjöfart. 
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Utsläppsminskningar till följd av en dämpad biodrivmedelanvänd-
ning kan delvis förväntas realiseras i andra länder än Sverige genom 
att marknaden för biodrivmedel är global. I ett globalt perspektiv för-
väntas utredningens förslag även bidra till minskade utsläpp av växt-
husgaser från produktion av fordon eftersom ett transporteffektivt 
samhälle är förenligt med en mindre fordonspark. 

11.6.1 Transportplanering och fysisk planering 
för ett transporteffektivt samhälle 

Utredningens förslag att den nationella planen och länsplanerna ska 
bidra till, och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt samhälle 
där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar, för-
ändrar grunden för transportplaneringen. Trafikarbetet blir inte längre 
enbart en konsekvens av transportsystemets utformning, utan en ut-
gångspunkt för planeringen av detsamma. Förslagen om att öka genom-
slaget för fyrstegsprincipen i transportplaneringen, att tidigare beslu-
tade infrastrukturobjekt ska omprövas och att en scenariobaserad 
arbetsmetodik för transportplanering ska tillämpas skapar konkreta 
förutsättningar för en transportplanering som bidrar till ett trans-
porteffektivt samhälle och ett minskat trafikarbete. 

En konsekvens av förslagen är att en omfördelning av medel för-
väntas äga rum inom både den nationella planen för transportinfra-
struktur och inom länsplanerna (se avsnitt 8.2.5 och 12.7.7). En sådan 
omfördelning där andelen medel som går till nya vägprojekt minskar 
kraftigt kan ge dubbel effekt ur klimatsynpunkt, dels uteblir indu-
cerad trafik från kapacitetshöjande vägprojekt som inte längre genom-
förs, dels frigörs medel som kan användas till kollektivtrafik och 
cykel, men också för analyser och genomförande av steg 1-åtgärder. 

Utredningens förslag bör leda till en kommunal fysisk planering 
som dämpar trafikarbetet i större utsträckning än vad som är fallet i 
nuläget. Förslagen förväntas bl.a. påverka lokalisering av målpunkter 
som genererar mycket transporter, exempelvis genom en mer restrik-
tiv inställning bland kommunerna till nya externhandelsetableringar 
och att sådana planeras med god tillgänglighet även med kollektiv-
trafik och cykel. Förslagen bör också leda till att stadsplaneringen 
får ett ökat fokus på att invånarna ska kunna nå väsentlig service, 
t.ex. inom 15 minuter med gång, cykel eller kollektivtrafik. 
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Utredningens förslag inom områdena transportplanering, utvidg-
ning av nuvarande stadsmiljöavtal och fysisk planering inklusive läns-
styrelsens roll i densamma förväntas sammantaget bidra till en utveck-
ling av transportplanering och fysisk planering där fysiska åtgärder 
för att stärka gång, cykel och kollektivtrafik kombineras med åtgär-
der som dämpar transportbehovet och begränsar trafikarbetet med 
personbil och lastbil. Denna utveckling kan antas understödjas av 
styrmedelsförändringar som är i linje med förslagen men som inte 
utgör en del av utredningens förslag. 

Internationell litteratur5 visar att insatser som minskar bilens ytor 
i staden och ökar andra kvaliteter samt ger ökad plats för alternativa 
färdmedel leder till förändringar i människors resebeteende, som i 
sin tur leder till minskad fordonstrafik. I en kunskapssammanställ-
ning6 av åtgärder inom detta område i en rad europeiska städer kon-
stateras att problemet med trängsel efter omskapande av en gatas 
utformning är överdrivet, och effekten benämns som att trafik ”för-
svinner” eller ”dunstar”. I en studie7 av 70 olika projekt med omform-
ning av gator i 11 länder av transportforskarna Cairns, Atkins och 
Goodwin sågs en genomsnittlig trafikminskning på mer än 20 procent. 

En annan referens är mobilitets- och stadsomvandlingsplanerna i 
Barcelona där en omvandling av stora ytarealer från bil till andra färd-
medel, gemensamma och gröna ytor reducerar trafikarbetet med 
mellan 15 och 21 procent.8 Studier i Oslo där vägkapaciteten mins-
kades visar på reducering i bilpendlandet med 16−21 procent, utan att 
allvarlig trängsel eller stora förseningar uppstått i systemet.9 Även 
höjda parkeringsavgifter, t.ex. som en motåtgärd inom ramen för stads-
miljöavtal, bedöms kunna få god effekt för att minska biltrafikarbe-
tet.10 Fler exempel från litteraturen återges i avsnitt 8.1 och 8.4. 

Trafikarbetet förväntas minska både genom att en överflyttning 
av transporter sker från personbil och lastbil till andra färdmedel och 
trafikslag, samt genom att resor kortas eller ersätts med digital till-
gänglighet. 

En minskning av trafikarbetet med bil, lastbil och inrikes flyg har 
en direkt effekt på utsläppen av växthusgaser under förutsättning att 

 
5 OECD (2021), s. 11. 
6 Kommissionen, Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life?, Office for Official 
Publications of the European Communities, 9 september 2004, s. 7. 
7 Cairns, S. m.fl. (2002), s. 1. 
8 OECD (2021), s. 71. 
9 International Transport Forum (2021), s. 13. 
10 Pädam, Sirje m.fl. (2022), s. 5–6. 
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delar av fordonsflottan drivs med fossila bränslen. Givet utredningens 
bedömning att tillgången till hållbara drivmedel, inklusive biodriv-
medel, är begränsad kan en minskning av trafikarbetet också få effek-
ter för utsläppen av växthusgaser även om fordonen som minskar 
sitt trafikarbete drivs av biodrivmedel. Detta beror på att en minskad 
användning av biodrivmedel i en sektor möjliggör en ökad använd-
ning av biodrivmedel i en annan sektor och därmed substitution av 
fossila drivmedel där. 

En transporteffektiv samhällsplanering som innehåller åtgärder för 
att begränsa biltrafiken kommer sannolikt att leda till ett minskat bil-
ägande och en ökad efterfrågan på delade fordon, där bilen används 
mer selektivt för behov som inte kan täckas av gång, cykel och kollek-
tivtrafik. Färre bilar i omlopp innebär minskad klimatpåverkan från 
fordonstillverkningen, vilket kan stå för en betydande del av ett for-
dons totala livscykelutsläpp. Sambandet mellan trafikarbete och ut-
släpp av växthusgaser under olika scenarier undersöks i avsnitt 11.6.3. 

Åtgärder för att minska trafikarbetet med personbil, lastbil och 
inrikes flyg får indirekta effekter på växthusgasutsläppen i andra delar 
av transportsystemet, särskilt ur ett livscykelperspektiv. En minskad 
vägtrafik ger ett minskat behov av nybyggnation och ombyggnation 
av vägar, och därmed lägre resursförbrukning och växthusgasutsläpp 
kopplat till detta. Åtgärder för att dämpa biltrafiken kan också inne-
bära ökad resursförbrukning och ökade växthusgasutsläpp relaterade 
till tillkommande infrastruktur för andra trafikslag. Livscykelanalyser 
av utbyggnader av spårburen trafik visar att konstruktionsfasen står 
för en betydande andel av de totala utsläppen ur ett livscykelperspek-
tiv, och att en utbyggnad av ny järnväg, spårväg eller tunnelbana be-
höver leda till en stor överflyttning av resor från bil och flyg för att 
klimatnyttan under användningsfasen ska överstiga utsläppen från 
anläggningsfasen.11 12 

11.6.2 Transportvillkor i miljöbalken 

Transportvillkor kan ha betydande effekter för att minska utsläpp av 
växthusgaser. Det gäller krav för att minska utsläpp från både gods- 
och persontrafik. Miljökonsekvensbeskrivningar från t.ex. tillstånds-

 
11 de Andrade, C.E.S. m.fl. (2016), s. 526–536. 
12 Chester, M. (2016), s. 49–58. 
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prövningar av Trelleborgs hamn och Landvetters flygplats har visat 
att cirka en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen från sådana 
verksamheter kan härröra från marktransporter av gods och passa-
gerare till och från anläggningen.13 Hamnar är speciellt viktiga efter-
som de hanterar en stor mängs gods och har möjlighet och rådighet 
att påverka val av transportslag, fordonsteknik och samlastningsgrad 
för in- och utgående godstransporter. 

Ändamålsenliga krav på tillståndspliktiga verksamheter kommer 
att bidra till att realisera potentialen till ökad användning av inter-
modala järnvägstransporter. Enligt Trafikverket är potentialen att 
minska transportarbetet med lastbil 9–10 miljarder tonkilometer per år, 
vilket motsvarar en minskning av godstransportsektorns samlade 
växthusgasutsläpp med 15–20 procent.14 

Enligt beräkningar kan växthusgasutsläppen från person- och 
godstransporter kopplade till tillståndspliktig verksamhet utgöra upp 
till tio procent av de samlade växthusgasutsläppen från transporter i 
Sverige.15 

Krav på verksamhetsutövare att t.ex. öka andelen tågtransporter 
kan öka utbudet och sänka trösklarna för andra aktörer att följa efter, 
vilket indirekt kan leda till ytterligare utsläppsminskningar. Krav och 
transportvillkor inriktade mot närområdet kan även få effekter som 
påverkar hela transportkedjan. Ett exempel kan vara en verksamhet 
som får som transportvillkor att en viss andel av transportarbetet i 
närområdet ska utföras med tåg, t.ex. genom användning av en inter-
modal transportlösning. Ett sådant transportvillkor kommer att inne-
bära att tåg används även utanför närområdet. Det reella influensområ-
det för villkorets omfattning har således möjligheter att täcka betydligt 
större geografiska områden och utsläpp jämfört med villkorets for-
mella influensområde. 

Ett annat exempel kan vara transportvillkor kopplade till hamn-
verksamhet med syfte att styra in- och utgående hamntransporter 
till en högre andel tåg, men också till att premiera elektrifierade last-
bilstransporter. Ett sätt att göra detta kan vara att introducera klimat-
differentierade hamnavgifter riktade mot landtrafiken. 

 
13 Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande mål nr M 867-08, Växjö tingsrätt, miljödomstolen, 
deldom den 24 april 2010 och mål nr M 1030-13, Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödom-
stolen, deldom den 17 juni 2015.  
14 Trafikverket (2021c), s. 6. 
15 Naturvårdsverket (2021a), s. 93. 
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11.6.3 Det transporteffektiva samhällets potential till utsläpps-
minskningar och bidrag till klimatomställningen i stort 

Utredningens förslag syftar ytterst till att bidra till att de svenska 
klimatmålen nås genom att skapa förutsättningar för ett transport-
effektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes 
flyg minskar. Utredningens förslag kan inte i sig själva bryta trenden 
mot ökande trafikarbete på våra vägar men de utgör en viktig pussel-
bit som både bidrar direkt till dämpat trafikarbete och underlättar 
andra åtgärder och styrmedel med samma syfte. Utredningen pekar 
i kapitel 12 på några sådana åtgärder och styrmedel som skulle kunna 
utvecklas för att bidra till ett transporteffektivt samhälle men som inte 
kunnat hanteras inom ramen för Klimaträttsutredningens uppdrag. 

En utveckling mot ett transporteffektivt samhälle bidrar till klimat-
omställningen på fler sätt än genom minskade utsläpp från transport-
sektorn. Det här avsnittet handlar om det transporteffektiva sam-
hällets potential till minskade växthusgasutsläpp och vilken roll ett 
transporteffektivt samhälle har för klimatomställningen i stort. I detta 
ligger att belysa hur ett transporteffektivt samhälle relaterar till 
energi- och resursanvändningen i samhället, t.ex. hur biodrivmedel 
och andra fossilfria energibärare kan frigöras från användning för 
vägtransporter till användning inom andra trafikslag och inom andra 
samhällssektorer och minska utsläppen där. Avsnittet behandlar också 
relationen mellan ett transporteffektivt samhälle och växthusgas-
utsläpp orsakade av produktion av fordon, fordonsbatterier och trans-
portinfrastruktur. Eftersom utredningens förslag syftar till att bidra 
till, och skapa förutsättningar för, ett transporteffektivt samhälle där 
trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar är det av 
stor relevans att undersöka nämnda potential och effekter, även om 
utredningens förslag inte på egen hand kan åstadkomma en sådan ut-
veckling. 

Klimaträttsutredningen har låtit Chalmers och Profu undersöka 
effekter av en trafikutveckling som innebär en lägre nivå av trafikarbete 
i jämförelse med ett antaget referensfall.16 Förutsättningarna för och 
resultatet av analysen presenteras också i detta avsnitt. 

 
16 Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 
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Förutsättningar för analysen 

Trafikarbetets betydelse för klimatomställningen har belysts och 
kvantifierats för tre områden för vilken transportsektorns energi- och 
resursanvändning samt utsläpp kan relateras till 

• drivmedel – produktion och användning 

• fordon – tillverkning, underhåll och skrotning 

• infrastruktur – byggande, drift och underhåll 

Analysen bygger på tre principiellt olika utvecklingsvägar för använd-
ningen av fossila bränslen, biodrivmedel och el: ett måluppfyllande 
scenario med en låg andel el och hög andel biodrivmedel (LågEl), ett 
måluppfyllande scenario hög andel el (HögEl) och ett icke-måluppfyl-
lande scenario med låg andel el och hög andel fossila bränslen 
(LågEl_Fossil). 

För trafikarbete har två divergerande utvecklingsvägar använts: ett 
referensfall och ett lågtrafikfall. Referensfallets trafikarbete ökar med 
11 procent mellan 2018 och 2030 och med 25 procent mellan 2018 
och 2040. Lågtrafikfallet har för den aktuella perioden fram till 2045 
en konstant trafikarbetesnivå, vilket relativt referensfallet innebär 
10 procent lägre trafikarbete 2030 och 20 procent lägre trafikarbete 
2040. Beräkningsfallen bygger på tidigare presenterade scenarier av 
Utfasningsutredningen (M 2019:04) och Energimyndigheten17 men 
kompletterande beräkningar och anpassningar av dessa scenarier har 
skett inom ramen för analysen. 

Drivmedelsanvändning 

Effekt på energianvändningen 

Figur 11.1 visar den minskade drivmedelsanvändningen, inklusive el, 
för lågtrafikfallet jämfört med referensfallet för nämnda tre scenarier. 

 
17 Energimyndigheten (2019), scenariot Referens EU. 
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Figur 11.1 Minskad drivmedelsanvändning i TWh för lågtrafikfallet 
jämfört med referensfallet för: 

a) LågEl-scenariot 

  
b) HögEl-scenariot 

  
c) LågEl_Fossil-scenariot 

 
Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 
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I scenarierna LågEl och HögEl står fossila bränslen från 2030 och 
framåt för en relativt liten del av energitillförseln till transportsektorn 
och ett minskat trafikarbete resulterar därmed i en mindre besparing 
av fossila drivmedel. Som följd av den höga användningen av biodriv-
medel i LågEl-scenariot innebär en minskning av trafikarbetet i det sce-
nariot en betydande besparing av just biodrivmedel. HögEl-scenariot 
domineras av en omfattande elektrifiering och detta avspeglar sig i 
den energibesparing som blir fallet vid ett lägre trafikarbete. 

Scenario LågEl_Fossil visar på effekten av minskat trafikarbete för 
en utvecklingsväg där transportsektorns klimatmål inte uppnås och 
där transportsektorn i högre grad är beroende av fossila bränslen. Vid 
ett lägre trafikarbete sker framför allt en besparing av fossila bränslen 
i detta scenario. Besparingen av el är på samma nivå som för LågEl 
medan minskningen i biodrivmedelsanvändning är betydligt lägre. 

Effekt på växthusgasutsläppen 

Effekten på växthusgasutsläppen av ett lägre trafikarbete kan be-
dömas på olika sätt, med hänsyn tagen till olika delar i drivmedlets 
livscykel, och utifrån olika syn på relaterade systemeffekter. Denna 
analys inkluderar tre typer av kategorier där minskat trafikarbete kan 
innebära lägre växthusgasutsläpp: 

1. Lägre avgasutsläpp – Direkta utsläpp från fordonets avgasrör från 
förbränning av fossila drivmedel. 

2. Lägre uppströms utsläpp – Utsläpp relaterat till utvinning, pro-
duktion och distribution av drivmedel och el. 

3. Lägre utsläpp som en följd av indirekt substitution – Effektiviser-
ingar där bioresurser frigörs kan möjliggöra att fossila bränslen 
ersätts på annat håll vilket medför utsläppsminskningar. 

Direkta utsläpp från fordonets förbränning av fossila drivmedel, s.k. 
avgasutsläpp, är den typ av utsläpp som redovisas i statistik kopplad 
till transportsektorns utsläpp. På så sätt är denna kategori mest rele-
vant när det gäller frågan om åtgärders bidrag till uppfyllnad av trans-
portsektorns klimatmål till 2030. 

För uppströms utsläpp baseras utsläppsfaktorer för drivmedel i 
analysen på uppgifter från Utfasningsutredningen. För el appliceras ett 
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konsekvensperspektiv där den förändrade elanvändningens effekt på 
marginalproduktionen av el, framtida investeringar och på användar-
sidan vägs in. Detta i kontrast till ett bokföringsperspektiv där ut-
släpp relaterat till genomsnittlig elproduktion ofta används, t.ex. 
nordisk elmix. Skillnaden i utsläppsfaktorer mellan dessa två beräk-
ningssätt har för nordiska och svenska förhållanden tidigare varit be-
tydande, men i takt med att förnybar elproduktion ökar i konkurrens-
kraft och framtida investeringar i elproduktion i hög utsträckning är 
förnybar blir skillnaderna mindre. För tidsperioden efter 2030 skiljer 
utfallet mycket lite mellan angreppsätten. 

Utsläppsminskningar relaterade till indirekt substitution förutsätter 
att biobränsle inklusive biodrivmedel är en knapp och eftertraktad 
resurs för att ersätta fossila bränslen, inte bara i det analyserade syste-
met utan också i systemets omvärld. I analysen har antagits att fri-
gjord kvantitet biodrivmedel ersätter fossilbaserade produkter i rela-
tionen 1:1. Det kan handla om substitution inom eller utanför Sveriges 
gränser, inom transportsektorn eller inom andra tillämpningar t.ex. 
som råvara till kemisk industri. 

Figur 11.2 visar minskningar av växthusgasutsläpp relaterade till 
drivmedel vid lägre trafikarbete jämfört med referensfallet för de tre 
analyserade scenarierna. Till vänster i varje delfigur redovisas resultat 
för direkta utsläpp, dvs. effekter på totala avgasutsläpp från fordonens 
förbränning av drivmedel och på utsläpp relaterat till tillförsel och 
produktion av drivmedlen. Till höger i respektive delfigur redovisas 
utöver effekten på direkta utsläpp också effekten av minskade ut-
släpp under antagandet att icke-använt biodrivmedel substituerar 
fossila bränslen i andra sektorer. I det senare fallet är uppströms ut-
släppsreduktionen relaterad till biodrivmedelsproduktion lägre än i 
fallet där indirekta substitutionseffekter inte inkluderas. Orsaken är 
att det lägre trafikarbetet inte kan antas innebära lägre produktion 
av biodrivmedel i det fall substitutionseffekten inkluderas, utan bara 
att det producerade biodrivmedlet används i andra sektorer. 
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Figur 11.2 Minskade växthusgasutsläpp relaterade till drivmedel i kton 
koldioxidekvivalenter vid ett lägre trafikarbete jämfört med 
referensfallet. Till vänster, direkta utsläppsminskningar; till höger, 
direkta utsläppsminskningar och indirekta utsläppsminskningar 

a) LågEl-scenariot 

  
b) HögEl-scenariot 

  
c) LågEl_Fossil-scenariot 

 
Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 

 
 
De direkta utsläppsbesparingarna av minskat trafikarbete för de mål-
uppfyllande scenarierna LågEl och HögEl är förhållandevis små efter-
som besparingen av fossil bränsleanvändning blir liten i dessa fall. 
För scenariot LågEl_Fossil blir den direkta effekten betydligt större. 
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När hänsyn tas till att minskat trafikarbete kan frigöra biobränsle 
som kan användas på annat håll och genom substitution åstadkomma 
minskade utsläpp inom andra användningsområden förändras bilden. 
För samtliga scenarier blir de totala utsläppsminskningarna högre än 
när denna effekt bortses ifrån. De totala utsläppsminskningarna för 
LågEl och LågEl_Fossil ligger på likvärdiga nivåer men med skillna-
den att det i LågEl_Fossil-scenariot i första hand handlar om direkta 
utsläppsminskningar medan det i LågEl-scenariot i första hand handlar 
om indirekta utsläppsbesparingar. För HögEl blir utsläppsbesparingen 
med indirekt substitution lägre än för övriga två fall eftersom HögEl 
domineras av el och effekten på biodrivmedelsanvändning av minskat 
trafikarbete blir förhållandevis liten. 

Produktion av fordon 

I Utfasningsutredningens scenarier antas antalet fordon i trafik minska 
proportionellt med trafikarbetet, vilket innebär att utnyttjningsgraden 
per fordon och fordonens livslängd antas vara konstanta, medan 
trafikarbetet och antalet fordon minskar. Ett sådant antagande ger 
för lågtrafikfallet en personbilsflotta med 0,5 miljoner färre bilar 2030 
än referensfallet och 1,2 miljoner färre bilar 2040. Figur 11.3 åskåd-
liggör skillnaden i antal fordon i personbilsflottan mellan lågtrafik-
fallet och referensfallet samt fördelning mellan elbilar, laddhybrid-
bilar och förbränningsmotorbilar för scenarierna LågEl och HögEl. 
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Figur 11.3 Minskning av antal personbilar i personbilsflottan för lågtrafikfallet 
jämfört med referensfallet för scenarierna LågEl och HögEl 

ICE=förbränningsmotorfordon, BEV=elfordon, PHEV=laddhybridfordon 

 
Källa: Data från Utfasningsutredningen, bearbetning av Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 

 
 
Olika typer av framdrivningssystem för fordon ger upphov till olika 
energi- och resursanvändning och relaterade utsläpp vid produktion 
och skrotning (se även avsnitt 8.1). I dag är produktion av elfordon 
förhållandevis energikrävande och ger ofta högre utsläpp per produ-
cerat fordon än konventionella förbränningsmotorfordon. Detta är 
till hög grad kopplat till en energikrävande tillverkning och material-
tillförsel för batterier. De framtida utsläppen för fordonsproduktion 
är beroende av utvecklingen av energitillförselsystemet i stort, där 
exempelvis en omställning till ett mindre fossilintensivt elproduktions-
system får stor inverkan på utsläpp relaterade till fordonsproduktion. 

Utfasningsutredningen har, baserat på en analys av Morfeldt m.fl.18, 
tagit fram nivåer för utsläpp av växthusgaser kopplade till produktion 
och skrotning av personbilar och tunga lastbilar för olika framdriv-
ningssystem. Detta har gjorts för två scenarier för det globala energi-
systemets utveckling, ett med en mer ambitiös klimatomställning 
och ett med en mindre ambitiös klimatomställning. Utsläppen antas 
i första hand ske utanför Sveriges gränser. 

 
18 Morfeldt, J. m.fl. (2021), s. 1. 
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Produktion och skrotning av elfordon är i dag förknippade med 
cirka 90 procent högre växthusgasutsläpp än för förbränningsmotor-
fordon inom personbilssegmentet. För tunga lastbilar är motsvarande 
siffra 170 procent. Givet det antagna scenariot med en mer ambitiös 
klimatomställning minskar utsläppen relaterat till produktion och 
skrotning i framtiden för samtliga fordonstyper. Störst minskning sker 
dock för elfordon och 2040 beräknas produktion och skrotning av 
elfordon ge upphov till cirka 70 procent högre utsläpp än skrotning 
av förbränningsmotorfordon inom personbilssegmentet och cirka 
140 procent högre utsläpp för tunga lastbilar. 

Figur 11.4 åskådliggör minskningen i växthusgasutsläpp relaterade 
till fordon vid lågtrafikfallet jämfört med referensfallet. 

Figur 11.4 Minskningen av växthusgasutsläpp relaterade till fordon i 
miljoner ton koldioxidekvivalenter för lågtrafikfallet jämfört 
med referensfallet 2030 och 2040 

 
Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 
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Infrastruktur 

Transportsektorns infrastruktur ger upphov till växthusgasutsläpp 
vid byggnation, drift och underhåll. Utsläppen bedöms av Trafik-
verket i dagsläget uppgå till cirka 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 
Utsläppen från byggnation, drift och underhåll av vägtrafikinfrastruk-
tur svarar för nästan två tredjedelar av de totala utsläppen relaterade 
till transportinfrastruktur.19 

Vilka investeringar som görs i transportinfrastruktur påverkar hur 
trafikarbetet utvecklas för olika färdmedel. En utveckling som leder 
till ett minskat trafikarbete med personbil innebär generellt mindre 
investeringar i nybyggnation och ombyggnation av vägar, och där-
med till lägre resursförbrukning och växthusgasutsläpp kopplade till 
detta. En sådan utveckling innebär dock ett ökat behov av infrastruk-
tur för gång, cykel och kollektivtrafik, och därmed högre resurs-
förbrukning och växthusgasutsläpp för denna. 

Effekten av ett lägre trafikarbete på växthusgasutsläppen från bygg-
nation, drift och underhåll av transportsektorns infrastruktur analyse-
ras och uppskattas i studien från Chalmers och Profu. De direkta 
utsläppsminskningarna vid ett lägre trafikarbete relaterade till bygg-
nation, drift och underhåll av infrastruktur bedöms vara förhållande-
vis små vilket framgår av den sammanfattande tabellen 11.1. Uppskatt-
ningen har dock hög osäkerhet, bl.a. eftersom utfallet är helt beroende 
av vilka specifika infrastrukturinvesteringar som genomförs fram-
över. 

Sammanställda resultat 

Tabell 11.1 sammanfattar minskningen av växthusgasutsläpp till följd 
av minskat trafikarbete i lågtrafikfallet i jämförelse med referensfallet 
för de analyserade scenarierna. 
  

 
19 Trafikverket (2020d), s. 72. 
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Tabell 11.1 Totala minskade växthusgasutsläpp i miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter till följd av minskat trafikarbete i lågtrafikfallet 
jämfört med referensfallet för analyserade scenarier 

Scenario Drivmedel Fordon Infrastruktur Totalt 

 2030 2040 2030 2040 2030 2040 2030 2040 

LågEl 1,1–2,4 1,0–3,9 0,2 0,6 0,06 0,04 1,3–2,7 1,6–4,5 

HögEl 1,0–2,1 0,5–1,8 0,5 0,7 0,06 0,04 1,5–2,6 1,2–2,5 

LågEl_Fossil 2,0–2,4 3,3–3,9 0,2 0,6 0,06 0,04 2,3–2,7 3,9–4,5 

Källa: Johnsson, Filip m.fl. (2022c). 

 
 
Variationen i utsläppsminskningar kopplat till minskat trafikarbete 
mellan fallen beror framför allt på två saker: 1) graden av fossilutfas-
ning, och 2) utsikten att frigjord kvantitet biodrivmedel substituerar 
användning av fossila bränslen på annat håll. För den högsta delen av 
de resultatspann som presenteras i tabellen 11.1 är substitutionseffek-
ten inkluderad fullt ut. För den lägsta delen av resultatspannen antas 
ingen sådan substitution. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att givet antagandet om att 
världens bioresurser är knappa i förhållande till den användning av fos-
sila bränslen som ska fasas ut möjliggör ett minskat trafikarbete bety-
dande utsläppsminskningar. Det är i detta sammanhang av mindre 
vikt om det är biodrivmedel eller fossila drivmedel som sparas – med 
en utökad systemsyn kan den samlade utsläppseffekten mycket väl 
bli likvärdig. Givet den internationella karaktären på drivmedels-
marknaderna är det mycket svårt att bedöma var geografiskt de in-
direkta utsläppsminskningarna kommer att äga rum. 

11.7 Konsekvenser av förslagen 

11.7.1 Konsekvenser för företag 

Utredningens förslag får konsekvenser för företag när aktörer inom 
transportplaneringen, den fysiska planeringen och miljöprövnings-
systemet ändrar sitt agerande med anledning av de föreslagna författ-
ningsändringarna. Hur stora och vilka konsekvenserna blir beror i hög 
grad på vilka specifika åtgärder som vidtas för att följa den förändrade 
lagstiftningen inom ramarna för transportplaneringen och den fysiska 
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planeringen respektive på vilka krav som ställs i enskilda tillstånds-
prövningar. Konsekvenserna påverkas också av omvärldsutvecklingen, 
inklusive hur snabbt fordonsflottan elektrifieras, hur styrmedel för-
ändras och framtida drivmedelspriser. 

Utredningens förslag främjar åtgärder som minskar transport-
efterfrågan, påverkar val av färdmedel i riktning mot gång, cykel och 
kollektivtrafik samt leder till en effektivare användning av befintlig 
transportinfrastruktur. Förslagen förväntas leda till minskade invester-
ingar i utökad vägkapacitet. Förslagen garanterar dock inte att vissa 
specifika åtgärder kommer att vidtas respektive inte vidtas och utred-
ningen kan därmed inte förutsäga med precision vilka konsekven-
serna för företag blir. 

I detta avsnitt beskrivs därför hur åtgärder och krav som bidrar till 
ett transporteffektivt samhälle generellt, och som kan föranledas av 
utredningens förslag, kan påverka företag. 

Transportplanering och fysisk planering för ett transporteffektivt 
samhälle 

Utredningens förslag syftar till att transportplaneringen ska medverka 
till att transportsektorns omställning står på tre ben med åtgärder för 
ett transporteffektivt samhälle som huvudfokus. Förslagen kan bidra 
till ett perspektivskifte och en normförändring som gör att företagens 
klimatomställning underlättas och att företagen inte blir lika känsliga 
för ökade transport- och logistikkostnader till följd av ökade driv-
medelspriser. Företags känslighet för höga drivmedelspriser är en fråga 
som har blivit högaktuell med anledning av både pandemin och kriget 
i Ukraina. 

Pandemin har visat på sårbarheten i globala värdekedjor baserade 
på just-in-time-leveranser och Rysslands invasion av Ukraina med 
efterföljande sanktioner har lett till ökat pris på världsmarknaden för 
råolja och kraftigt höjda drivmedelspriser. Ett ökat fokus på trans-
porteffektivitet är därför inte bara en fråga om att underlätta klimat-
omställningen för företag utan också att möjliggöra att svenska före-
tag står bättre rustade för att möta framtida osäkerheter och stora 
prisökningar på energi och drivmedel till följd av omvärldshändelser. 
Det gäller såväl för transportköpande företag som för företag med stort 
bil- och flygberoende för pendling- och tjänsteresor. 
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Berörda företag, kostnader och förändringsbehov 

Förslagen kommer att påverka företag i olika grad beroende på bransch 
och på hur pass påverkad branschen är av åtgärder som syftar till att 
trafikarbetet med bil, lastbil och inrikes flyg ska minska. Störst påver-
kan har förslagen troligen för företag verksamma inom transport-
sektorn, t.ex. för företag som säljer transporttjänster och fordon. Det 
kan vara åkerier, speditörer och fordonstillverkare (se vidare under 
rubriken Påverkan på företagens konkurrensförhållanden). 

Entreprenadföretag kommer att påverkas negativt eftersom utred-
ningens förslag bygger på att en mindre andel än tidigare av den natio-
nella planen och länsplanerna utgörs av nyinvesteringar och större om-
byggnationer inom ramen för vägprojekt. I stället kommer ett större 
fokus på steg 1- och steg 2-åtgärder inom transportplaneringen göra 
att företag med tjänstesäljande kompetenser inom området hållbart 
resande möter en ökad efterfrågan. 

Även transportköpande och transportberoende företag kommer 
att påverkas. Exempel på sådana företag är bilberoende större handels-
platser och arbetsplatser där ett ökat fokus på transporteffektivitet 
och tillgänglighet i transportplaneringen kan få till följd att deras 
lokalisering blir mindre attraktiv i förhållande till konkurrerande 
verksamheter med större möjligheter till ett hållbart resande. 

Åtgärder som ökar kostnaderna för godstransporter påverkar den 
svenska industrins konkurrenskraft negativt. Det finns dock flera åt-
gärder som kan minska trafikarbetet med lastbil utan att nödvändigt-
vis öka kostnaderna för godstransporter. Exempel på sådana åtgärder 
är längre och tyngre lastbilar och åtgärder för att stärka godstrans-
porter på järnväg. Ett möjliggörande av tyngre och längre lastbilar i 
kombination med kompletterande styrmedel har möjlighet att minska 
vägtrafikarbetet och samtidigt kompensera för att t.ex. järnvägen tappar 
i konkurrenskraft när längre och tyngre lastbilar sänker transport-
kostnaden på väg per fraktad enhet.20 

För varuproducerande företag och företag verksamma inom trans-
port- och logistiksektorn kan ett ökat fokus på transporteffektivitet 
leda till att en ökad andel av transportarbetet utförs av t.ex. inter-
modala tågtransporter även för gods som inte är skrymmande, tungt 
eller ska fraktas långa sträckor. Detta kan medföra ökade kostnader 
och kräva en ökad kompetensnivå hos transportköpande företag om 

 
20 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 40. 
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vilka krav som ska ställas på speditörer och transportsäljande företag. 
För varuproducerande företag kan också förslagen leda till ett ökat 
fokus på omläggning av logistikstrukturer, vilket kan förstärka ett 
arbete som redan påbörjats med anledning av störningar i försörjnings-
kedjor under pandemin. En sådan effekt kan vara att flytta produk-
tion närmare hemmamarknader i Sverige och Europa, s.k. insourcing. 

Ett större fokus på transporteffektivitet i stadsmiljö kan också 
bidra till att parkering och andra trafikytor minskar. Detta är positivt 
för fastighetsägare som kan bygga nya fastigheter till lägre kostnader 
när behovet av parkeringsplatser minskar samtidigt som befintliga 
fastigheter kan öka i värde. I en studie21 visas att krav på att tillhanda-
hålla parkeringsplatser kan öka byggkostnader för nyproduktion av 
bostäder i Sverige med 15 procent. Nyproduktionen av bostäder i 
Stockholms län skulle enligt samma studie kunna öka med 20 pro-
cent om parkeringstalet halverades, dvs. kravet på antalet parkerings-
platser som ska byggas i anslutning till nya bostäder. 

Personbilstrafiken upptar i dag mycket utrymme i staden. Utred-
ningens förslag kan ge positiva ekonomiska effekter för företag om 
ytor för biltrafik omfördelas till ytor för gång, cykel och kollektiv-
trafik. Det finns både svenska och internationella studier som visar 
att en omfördelning av ytor från bil till gång och cykelleder till ökade 
fastighetsvärden och nyttor för företagande. En studie22 genomförd 
i Stockholmsregionen som beräknat fastighetspriser och stadskvalitéer 
visar att tillgången till god kollektivtrafik, levande gator, parker och 
trygga boendekvarter haft en signifikant positiv inverkan på fastig-
hetspriserna. Även positiva effekter i form av ökad försäljning i han-
deln har kunnat påvisas i studier23, bl.a. i London och New York där 
ekonomiska effekter och ökad handel har konstaterats som en kon-
sekvens av minskad yta för bil och ökad framkomlighet för gång och 
cykel. Främjande av gång-, cykel- och kollektivtrafik bedöms också 
öka tillgängligheten till och omsättningen för detaljhandeln i stads-
miljö. 

 
21 Fastighetsägarna (2020), s. 5. 
22 Evidens BLW AB m.fl. (2011), s. 14. 
23 Lund, Emma m.fl. (2022), s. 48. 
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Påverkan på företagens konkurrensförhållanden 

För transportsäljande företag som speditörer och åkerier kan försla-
gen inledningsvis leda till ett behov av ändrade tjänsteupplägg med 
högre kostnader som följd. Transportsäljande företag inom tågsek-
torn kan räkna med en ökad efterfrågan. 

I ett utkast till färdplan för intermodala järnvägstransporter har 
marknadspotentialen för sådana beräknats öka med 67 procent mot-
svarande 12 miljarder tonkilometer till 2040.24 Ökningen för tågtrans-
porter skulle innebära att både lastbilstransporter och sjötransporter 
minskar. Minskningarna i transportarbete för lastbilstransporter och 
sjötransporter skulle innebära att transportföretag samt fordons- och 
fartygsägare inom dessa verksamheter påverkas negativt. 

En ökad cykel- och kollektivtrafik leder till ett ökat behov av 
bussar, spårbundna fordon, cyklar och specialcyklar som lastbärande 
cyklar. Andra företag som kommer att dra fördelar av en omställning 
är de som är varu- och tjänsteleverantörer av mobilitet, t.ex. för bil-
pooler. Marknaden kommer också att växa för företag som tekniskt 
eller affärsmässigt kopplar ihop leverantörer av mobilitet som tjänst 
med trafikföretagen som levererar kollektivtrafik. 

En kombination av bilbegränsande åtgärder i städer tillsammans 
med ökad satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik i kombination 
med andra mobilitetstjänster som bilpooler kan leda till en dämpning 
av nybilsförsäljning i städer, vilket i så fall påverkar fordonstillverkare 
och bilåterförsäljare. 

En utveckling i linje med utredningens förslag mot en transport-
planering där steg 1- och steg 2-åtgärder ges större utrymme och en 
bebyggelsestruktur som främjar goda gång- och cykelförbindelser samt 
tillgänglighet till kommersiell service kan gynna serviceföretag. Detta 
genom bl.a. en ökande dagbefolkning i städer, t.ex. från fler som 
arbetar i stadscentrala lägen, vilket ger detaljhandeln underlag att växa 
och sin tur gynna kommersiell service till de kringboende. Däremot 
kan en minskad bilanvändning och minskat bilinnehav tillsammans 
med en växande marknad för fordonsdelning samt utvecklad e-handel 
sammantaget bidra till en krympande marknad för externhandel där 
ansvaret för hemtransporten hittills legat på slutkonsumenten. Före-
tag som bedriver e-handel skulle däremot gynnas av en sådan utveck-
ling. 

 
24 Trafikverket (2021c), s. 6. 
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Annan påverkan på berörda företag 

Regionförstoring och bättre förutsättningar för arbetspendling har 
länge varit ett mål för den regionala utvecklingen, med motivet att 
öka utbudet av arbetskraft, skapa en större marknad och möjliggöra 
en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Det finns dock en 
målkonflikt mellan växande pendlingsregioner och utredningens inrikt-
ning och åtgärder för ett minskat trafikarbete med bil. Utredningen 
anser att det finns anledning att ifrågasätta regionförstoring som mål-
sättning med anledning av den klimatomställning som behöver ske 
av samhället. Den ökade digitaliseringen kan också bidra till att öka 
utbudet av arbetskraft, skapa en större marknad, och möjliggöra en 
effektivare matchning på arbetsmarknaden eftersom den innebär större 
möjligheter att arbeta på distans. 

Ett samhälle där tillgänglighet ökar och trafikarbetet minskar ge-
nom fysisk närhet till samhällsservice och resfria, digitala möten kan 
också medföra att tjänsteproducerande företags omställning av både 
tjänste- och arbetsresor underlättas. 

Konsekvenser för och hänsyn till små och medelstora företag 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle är viktiga för att inte 
drivmedelsskatter, reduktionsplikt och andra generella styrmedel av 
klimatskäl ska behöva höjas lika kraftigt som vid en utveckling utan 
åtgärder för att dämpa trafikarbetet. Denna aspekt bedöms vara sär-
skilt betydelsefull för små och medelstora företag på landsbygden 
där beroendet av bilen är större jämfört med städer som erbjuder 
större utbud av t.ex. kollektivtrafik och närhet till service. Det inne-
bär att även om åtgärder för ökad transporteffektivitet koncentreras 
till städer, där potentialen till minskat trafikarbete är som störst, 
kommer de att minska behovet av skärpta generella styrmedel vilket 
är betydelsefullt för företag verksamma på landsbygden. 
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Transportvillkor i miljöbalken 

Berörda företag, administrativa kostnader och förändringsbehov 

I Sverige finns cirka 6 000 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.25 
Dessutom finns ett stort antal vattenverksamheter. Det som är avgö-
rande för om ett företag påverkas av utredningens förslag eller inte är 
dock inte dess huvudverksamhet utan hur stor omfattningen är på 
transporter till och från verksamheten. Utredningen har inte kunnat 
finna någon sådan sammanställning. 

Eftersom verksamhetsutövare redan är skyldiga att ta fram rätt 
underlag i miljökonsekvensbeskrivningen för att bedöma om trans-
portvillkor ska meddelas ska ett obligatoriskt krav på villkor inte leda 
till att prövningen tar längre tid eller att administrativa eller andra 
kostnader ökar. 

Påverkan på företagens konkurrensförhållanden 

Risken med att det överlämnas till praxis att avgöra om det ska före-
skrivas transportvillkor eller inte är att utfallet varierar beroende på 
vilken typ av huvudverksamhet det rör sig om. Det finns bättre för-
utsättningar för likabehandling och konkurrensneutralitet om det in-
förs ett obligatoriskt krav som gäller för alla. 

Krav på åtgärder för företag kan innebära merkostnader på kort 
sikt när mer energieffektiva lösningar som t.ex. intermodala tågtrans-
porter i vissa fall ger en högre kostnad jämfört med lastbilstransporter. 
Kostnaden kan dock också bli lägre genom att effektivare logistik-
upplägg börjar användas. På medellång sikt, 5–10 år, bedöms dock krav 
på åtgärder för ökad transporteffektivitet inte leda till ökade kost-
nader utan kan i stället tjäna som en försäkring mot ökade kostnader 
för drivmedel m.m. 

Krav som ställs kan vara inriktade på att minska trafikarbetet, dvs. 
antalet fordonskilometer med personbil och lastbil. Om transpor-
terna som resultat utförs mer effektivt med fler personer i bilen och 
mer gods på lastbilen kan kraven uppfyllas utan att det påverkar trans-
portarbetet. Transportarbetet kan också förbli oförändrat tack vare 
byte av färdmedel, t.ex. från bil till buss. I vissa fall kan krav leda till 
att både trafik- och transportarbete påverkas, t.ex. om en förändrad 

 
25 www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljoprovning. 
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hantering av schakt- och täktmaterial leder till ett ökat fokus på geo-
grafisk närhet mellan köpare och säljare. 

Förutsättningarna för transportlösningar skiftar i landet och mellan 
verksamheter, vilket innebär att verksamhetsutövarens rådighet spelar 
in. För vissa verksamhetsutövare kan det vara motiverat att ställa 
krav på järnvägstransporter eller intermodala transporter medan det 
i andra fall är mer motiverat att se över logistiken med t.ex. leverans-
villkor för att kunna förbättra fyllnadsgrader. Väl utformade krav kan 
leda till ett ökat fokus på att slutkunden ges tydliga incitament för att 
välja transportupplägg som har både hög fyllnadsgrad och bra miljö-
prestanda på använda fordon. 

Konsekvenser för och hänsyn till små och medelstora företag 

Transportvillkor ska enligt förslaget meddelas ”i förekommande fall”. 
Det innebär att det måste röra sig om en verksamhet där transpor-
terna är av en sådan omfattning att omgivningspåverkan blir bety-
dande. Utredningen bedömer inte att små och medelstora företag 
generellt har transporter som når upp till den nivån. 

11.7.2 Konsekvenser för kommuner och regioner  

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Förutsättningarna för kommunernas och regionernas arbete med stads- 
och transportplanering påverkas i hög grad av att medfinansierings-
möjligheterna från statens sida föreslås öka för åtgärder som påverkar 
transportefterfrågan, val av transportsätt och som kan effektivisera 
användningen av befintlig transportinfrastruktur. Kommunerna före-
slås också få möjlighet att ta del av kompetensstöd från Trafikverket 
för sitt arbete med sådana åtgärder. 

Regionerna ska med utredningens förslag verka för länsplaner som 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med per-
sonbil, lastbil och inrikes flyg minskar. För kommunerna däremot 
medför förslagen inget krav på att ändra nuvarande agerande inom 
ramarna för den nationella och regionala transportplaneringen. Kom-
munerna förväntas dock öka prioriteten för arbetet med åtgärder som 
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bidrar till ett transporteffektivt samhälle till följd av de förbättrade 
ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar som förslagen 
innebär för kommunernas arbete med sådana åtgärder. 

I tabell 8.1 i avsnitt 8.2.2 finns exempel på åtgärder som kommuner 
och regioner föreslås kunna få medfinansiering till via länsplaner. Som 
framgår av tabellen ska medfinansiering via länsplaner kunna beviljas 
för såväl fysiska åtgärder som för personella resurser, t.ex. för att kom-
muner ska kunna avsätta personal för att utveckla gröna transport-
planer eller parkeringsplaner. 

Förslaget om att utvidga nuvarande stadsmiljöavtal berör de kom-
muner och regioner som ansöker och beviljas sådant stöd. Förslaget 
ökar kommunernas förutsättningar att genomföra åtgärder de själva 
bedömer är till nytta för kommuninvånarna. 

Förslaget om att tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska om-
prövas under vissa förutsättningar kan få negativa konsekvenser för 
berörda kommuner och regioner eftersom det kan påverka förutsätt-
ningarna för kommunernas planering på kort och lång sikt. För att 
undvika att kommuner och regioner överraskas av ändrade planerings-
förutsättningar krävs en nära dialog mellan kommuner, regioner och 
Trafikverket. I vissa fall, när genomförandet av ett infrastruktur-
objekt är svårförenligt med kommunala målsättningar, kan en om-
prövning i stället komma att välkomnas av berörda kommuner. 

En övergång till en scenariobaserad planering i enlighet med utred-
ningens förslag ökar delaktigheten för regioner och kommuner i trans-
portplaneringen. Möjligheterna att få genomslag för lokala och regio-
nala prioriteringar kommer därmed att öka för kommuner och regioner 
som väljer en aktiv roll i planeringssamverkan med Trafikverket. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Kommunerna påverkas i sin roll som tillsynsmyndighet av att fler 
tillstånd än i dag kommer att förenas med transportvillkor. Detta 
bedöms marginellt öka kommunernas arbetsbörda. 
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Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Utredningens förslag anger hur kommuner ska arbeta för att beakta 
trafikflöden i fysisk planering. Kommuner kan i vissa fall behöva för-
stärka sin sakkompetens för att kunna göra strategiska miljöbedöm-
ningar enligt fyrstegsprincipen. Det kan därmed finnas behov av kom-
petenshöjande insatser. Kommunerna behöver också ha en beredskap 
för att resultatet av en miljöbedömning kan påverka planutformning 
och lokalisering av verksamheter i större utsträckning än i dag. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningens förslag innebär i sak inga nya processer eller arbets-
former för kommunerna. Kommunerna behöver däremot ha en bered-
skap för att länsstyrelsernas utökade uppdrag kan innebära att plan-
utformning och lokalisering av verksamheter kan behöva diskuteras 
och förändras i större utsträckning än i dagsläget. 

Påverkan på kommunala självstyrelsen 

Utredningens förslag inskränker inte kommunernas beslutanderätt 
på något område och har därför ingen påverkan på det kommunala 
självstyret. 

Kostnader, intäkter och finansiering 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Förslagen inom områdena transportplanering för ett transporteffek-
tivt samhälle och utvidgade stadsmiljöavtal medför inga krav på kom-
munerna och leder därför inte till några obligatoriska kostnads-
ökningar för dessa. 

Ett stort antal kommuner kommer sannolikt att välja att utnyttja 
de förbättrade ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar 
som förslagen innebär för att vidta fler eller större åtgärder som bidrar 
till ett transporteffektivt samhälle och minskat trafikarbete med bil 
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jämfört med i dag. Detta ökar berörda kommuners kostnader för 
sådana åtgärder även om åtgärderna medfinansieras via länsplan. 
Vidtagna åtgärder kan dock, i enlighet med åtgärdernas syfte, för-
väntas minska berörda kommuners kostnader relaterade till ökad 
biltrafik och bidra till andra positiva budgetära effekter på kort och 
lång sikt. 

Regionerna har i dag ett utvecklat arbete med transportplanering 
kopplat till länsplanerna. Utredningens förslag innebär en ändrad in-
riktning på arbetet med större tonvikt på steg 1-och steg 2-åtgärder 
samt en möjlighet till ökad delaktighet i framtagandet av scenarier. 
Regionerna kan välja att öka sitt engagemang för att få större inflytande 
på scenarioarbetet och transportplaneringen och för att växla upp 
arbetet med steg 1- och steg 2-åtgärder. Samtidigt minskar behovet av 
planering för nybyggnation av väg, vilket gör att den ändrade inrikt-
ningen i huvudsak bedöms kunna lösas inom befintlig organisation 
med viss kompetensförstärkning. 

Arbete med utvidgade stadsmiljöavtal medför inga krav på regio-
nerna och leder därför inte till några obligatoriska kostnadsökningar 
för dessa. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Eftersom fler tillstånd än i dag kommer att förenas med transport-
villkor kan kommunernas arbetsbörda och därmed kostnader öka 
något i de fall de är tillsynsmyndigheter. Transportvillkor faller dock 
inom ramen för övrig tillsyn över verksamheten. 

Tillsynen är avgiftsfinansierad. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för kommunens 
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av balken när det gäller en kom-
munal myndighets verksamhet. Eftersom transportvillkor redan kan 
föreskrivas bedömer dock utredningen att utökade möjligheter att 
föreskriva villkor ryms inom befintlig tillsynsavgiftsram. Erfaren-
heterna från tillämpningen får dock utvisa om en översyn av tillsyns-
avgifterna kan vara motiverad med utgångspunkt i den totala omfatt-
ningen av kommunernas tillsyn givet att kommunernas resurser för 
tillsyn är ansträngda. 
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Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Utredningens förslag anger hur kommuner ska arbeta för att beakta 
trafikflöden i fysisk planering. Förslaget specificerar ett arbetssätt för 
detta vilket inte nödvändigtvis behöver innebära en ökad arbetsbörda 
i jämförelse med hur kommuner arbetar i dag. Viss förstärkning av 
sakkompetens kan dock innebära en mindre kostnadsökning för nya 
tjänster eller för vidareutbildning av befintlig personal. På längre sikt 
kan förslagen innebära kostnadsbesparingar för kommuner eftersom 
behovet av nyinvesteringar i infrastruktur kan minska. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Tillkommande behov av förstärkning av sakkompetens vid kommu-
nerna kan innebära en mindre kostnadsökning för nya tjänster eller 
för vidareutbildning av befintlig personal. På längre sikt kan förslagen 
innebära kostnadsbesparingar för kommuner eftersom behovet av 
nyinvesteringar i infrastruktur kan minska. 

11.7.3 Konsekvenser för staten 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Fokus för utredningens förslag är åtgärder som berör transportplaner-
ingen för ett mer transporteffektivt samhälle. Utredningen lägger bl.a. 
förslag om förändringar av förordningen (2009:236) om en nationell 
plan för transportinfrastruktur, förordningen (1997:263) om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur, förordningen (2015:579) om stöd 
för att främja hållbara stadsmiljöer samt förordningen (2010:185) med 
instruktion för Trafikverket. Samtliga dessa förändringar berör i hög 
grad Trafikverket. Trafikverket är därmed den statliga aktör som är 
mest berörd av utredningens förslag. 

De förslag som föreslås innebär både en ändrad inriktning av den 
nationella planen och ett ökat fokus på kompetens och arbete med 
åtgärder som kan minska trafikarbetet med personbil, lastbil och in-
rikes flyg. Utredningens förslag förväntas samlat bidra till en föränd-
rad inriktning för transportplaneringen. 
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Frågorna i sig är inte nya eller okända för Trafikverket eftersom 
Trafikverket under flera år deltagit i det s.k. SOFT-arbetet26 med fem 
andra myndigheter. Där har åtgärder och styrmedel som inkluderat 
ett ökat fokus på transporteffektivitet inom transportplaneringen 
varit ett av de områden som lyfts fram. Trafikverket, i sin dåvarande 
organisation som Vägverket, har också tidigare erfarenheter av att 
arbeta med transportplanering och rådgivning till andra aktörer för 
ett minskat trafikarbete genom det dåvarande sektorsansvaret. 

Förutom en ändring beträffande inriktningen för den egna verk-
samheten föreslås också Trafikverket få ett tydligt utökat ansvar i att 
stötta kommuner och regioner med deras arbete att planera för och 
genomföra steg 1- och steg 2-åtgärder. Det gäller såväl för transport-
planering i allmänhet som för arbetet med stadsmiljöavtal. 

Trafikverket har i dag personal som arbetar med likartade frågor 
eller innehar motsvarande kompetens. Den tydliga kursändringen gör 
dock att utredningen bedömer att Trafikverket behöver förstärka 
sina personella resurser både regionalt och nationellt. Det gäller spe-
ciellt för den utökade rådgivningen och kompetensförstärkningen som 
Trafikverket föreslås erbjuda kommunerna. Geografiskt är Trafik-
verket indelat i sex regioner samt ett huvudkontor. Utredningen be-
dömer att det tillkommande personalbehovet uppgår till 10–20 tjäns-
ter per Trafikverksregion beroende på storlek. Förutom kompetens 
kring transporteffektivitet krävs också stöd från tjänstepersoner med 
inriktning och kunskap kring kommunikation eftersom arbetet med 
steg 1- och steg 2-åtgärder kommer att innebära informations- och 
dialoginsatser. Trafikverket kommer även att behöva en viss personal-
förstärkning centralt för att koordinera arbetet och agera kunskaps-
stöd. 

Sammantaget bedömer utredningen att Trafikverket kan behöva 
cirka 100 tjänster för att täcka behovet kring ett ökat ansvar och 
åtagande enligt förslagen för ett mer transporteffektivt samhälle. En 
del av det uppskattade kompetensbehovet kan sannolikt lösas genom 
omprioriteringar och vidareutbildningar bland befintlig personal, men 
viss nyrekrytering kommer sannolikt också att behövas. 

 
26 Energimyndigheten (2020b), s. 3. 
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Transportvillkor i miljöbalken 

Eftersom fler tillstånd än i dag kommer att förenas med transport-
villkor kan länsstyrelsernas arbetsbörda öka något i de fall de är till-
synsmyndigheter. 

Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Länsstyrelsen deltar redan i dag i samråds- och granskningsarbete i 
olika planprocesser. Uppgiften bedöms därför i sig inte generera be-
hov av resursförstärkningar. Kompetensmässigt bedöms behovet 
kunna täckas av befintlig personal och av den förstärkning som före-
slås för att stärka länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Länsstyrelsen har i sin instruktion ett utpekat ansvar för miljömåls-
arbetet. Länsstyrelsen ska verka för det generationsmål för miljö-
arbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt. Det har fått 
till följd att det finns en miljömålssamordnare per länsstyrelse. Läns-
styrelsen har även en energi- och klimatsamordningstjänst per läns-
styrelse, bl.a. som följd av erhållet uppdrag i regleringsbrev om att 
samordna och leda det regionala arbetet med energi- och klimatstra-
tegier. Utredningen anser därför att ett nytt utpekat ansvarsområde 
kring transporteffektivt samhälle också bör medföra ett tillskott av 
en heltidstjänst per länsstyrelse, dvs. 21 tjänster för landet totalt. 

Kostnader, intäkter och finansiering 

Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal 

Utredningen föreslår att finansieringen av förslagen om förändrad 
transportplanering i sin helhet ska vara budgetmässigt neutral och 
verkställas genom omprioritering inom och mellan anslagen för trans-
portplanering inom Utgiftsområde 22 Kommunikationer. Utredningen 
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föreslår därmed inte någon sammantagen ökning av anslagen Trafik-
verket disponerar för transportplaneringen. 

Det ökade personalbehovet vid Trafikverket föreslås finansieras 
genom att anslag som får användas för personalkostnader höjs medan 
sakanslag sänks i motsvarande omfattning. Den tillkommande kost-
naden för personal bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år. 
I avsnitt 11.7.7 beskrivs hur transportplaneringen som sådan föränd-
ras av utredningens förslag, inklusive genom omprioriteringar av vilka 
åtgärdstyper och åtgärder som genomförs. 

Transportvillkor i miljöbalken 

Länsstyrelsens tillsyn är avgiftsfinansierad genom förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Eftersom transportvillkor redan kan föreskrivas bedömer utredningen 
att utökade möjligheter att föreskriva villkor ryms inom befintlig till-
synsavgiftsram. Länsstyrelsens resurser för tillsynsbesök är dock an-
strängd och erfarenheterna från tillämpningen får utvisa om en översyn 
av tillsynsavgifterna kan vara motiverad med utgångspunkt i den 
totala omfattningen av tillsynen. 

Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande 
trafikflöden 

Inga tillkommande kostnader för staten förutses av förslaget. 

Länsstyrelsens roll i fysisk planering 

Utredningen föreslår att länsstyrelserna tillförs medel motsvarande 
en heltidstjänst per länsstyrelse. Den totala tillkommande kostnaden 
för staten för detta bedöms uppgå till cirka 20 miljoner kronor per år. 
Finansiering föreslås ske genom motsvarande minskning av Trafik-
verkets sakanslag i likhet med vad som beskrivs under rubriken 
Transportplanering för ett transporteffektivt samhälle och utvidgade 
stadsmiljöavtal i detta avsnitt. 

Även andra myndigheter kan komma att påverkas indirekt av 
förslaget. Utredningen bedömer emellertid att denna handläggning 
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inte bör bli mer omfattande än att den kan rymmas inom befintliga 
ramar. 

11.7.4 Konsekvenser för enskilda 

Utredningens förslag är inte riktade mot enskilda men enskilda be-
rörs av att transportplaneringen och den fysiska planeringen förändras. 

Genom att förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt 
förbättras ökar tillgången till mobilitet för grupper som inte kör bil 
eller kör bil i mindre utsträckning, exempelvis barn, äldre och eko-
nomiskt svaga. 

Åtgärder för att minska biltrafiken kan däremot förväntas leda till 
sämre tillgänglighet med bil, exempelvis genom att sänkta hastighets-
gränser ökar restiderna, vilket i synnerhet drabbar grupper som av 
olika anledningar saknar alternativ till bilen. I ett större perspektiv har 
dock bilen haft hög prioritet i planeringen under lång tid, och även 
med vissa begränsningar kommer tillgängligheten med bil i Sverige 
att även fortsatt vara god. 

Utredningens förslag kan bidra till en ny syn på tillgänglighet där 
t.ex. digital tillgänglighet och närhet till service värderas högre än 
i dag. Detta skulle leda till en omfördelning av tillgänglighet mellan 
olika grupper jämfört med dagens fokus på tillgänglighet med bil. 

Enskilda påverkas positivt av att förslagen sammantaget förväntas 
minska buller och luftföroreningar. Förslagen förväntas också bidra 
till mer attraktiva boendemiljöer i och med att andelen ytor som an-
vänds för framdrift och förvaring av bilar kan komma att minska. 

11.7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Med gängse svenska metoder för att värdera samhällsekonomiska 
nyttor av enskilda åtgärder kan troligen en viss negativ effekt ses i de 
samhällsekonomiska kalkylerna för den förändrade sammansättningen 
av åtgärder i nationell plan och länsplaner som förväntas om utred-
ningens förslag genomförs. Detta beror primärt på den höga värder-
ingen av tidsvinster för biltrafik i dagens kalkylmodell och på att 
modellerna värderar nyttan av nytillkommande trafik högt (se t.ex. 
avsnitt 8.2.6). 
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Vissa positiva effekter av utredningens förslag fångas av befintliga 
kalkylmodeller såsom ökad trafiksäkerhet, minskat buller och mins-
kade utsläpp. Om ytterligare effekter skulle inkluderas i kalkylmodellen 
kopplade till exempelvis folkhälsa kan effekterna bli övervägande 
positiva eftersom andelen aktiv mobilitet kan antas öka med utred-
ningens förslag. Minskat biltrafikarbete som bidrar till ökad gång, 
cykling och kollektivtrafikanvändning bidrar positivt till ökad fysisk 
aktivitet. Ökad fysisk aktivitet samt minskat stillastillande ökar folk-
hälsan och är förknippat med stora samhällsekonomiska nyttor. Inte 
minst gäller detta åtgärder i kommunernas fysiska planering som kan 
bidra kraftigt till ökad andel aktiv mobilitet. För denna typ av åtgär-
der görs dock sällan samhällsekonomiska kalkyler i dagsläget. 

Dagens samhällsekonomiska kalkylmodeller bygger dessutom på 
att olika nyttor värderas utifrån ett individperspektiv. Från ett system-
perspektiv medför ett individualistiskt angreppssätt på komplexa 
samhällsproblem att synergier undervärderas eller ignoreras och att 
insatser som stärker negativa effekter i systemet kan komma att pre-
mieras.27 Om värderingen i stället skulle göras baserat på ett altruistiskt 
perspektiv skulle resultatet förmodligen bli ett annat. 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärder i städer 

Ett av motiven till det norska nollväxtmålet är att det har visats sig 
mer samhällsekonomiskt effektivt att begränsa biltrafiken jämfört 
med att låta biltrafiken öka. I en studie28 har de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av ett nollväxtmål för biltrafiken för Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Uppsala undersökts. Effekter av kombinationer 
av följande styrmedel och åtgärder har analyserats:  

• parkeringsavgifter 

• förtätning av stadsdelar 

• prissättning för kollektivtrafik 

• turtäthet i kollektivtrafikutbudet 

• framkomlighet för kollektivtrafik genom exempelvis egna körfält 
och signalprioritet  

 
27 OECD (2021), s. 22–23. 
28 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 7. 
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Flera av de studerade åtgärderna främjas av utredningens förslag, 
t.ex. kan förslagen om länsstyrelsens roll i fysisk planering och fyr-
stegsprincipen i miljöbedömningar av planer bidra till förtätning av 
stadsdelar medan åtgärder för ökad framkomlighet för kollektivtrafik 
dessutom gynnas av förslagen om förändrad transportplanering. 
Samtliga åtgärder i studien skulle kunna rymmas inom ramen för 
förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal (se avsnitt 8.4.2). 

Analysen beräknar kostnaderna för att låta biltrafiken öka enligt 
nuvarande prognos. De beräknade kostnaderna utgår från två olika 
poster, där den första är ökade offentliga utgifter för investeringar och 
drift av ny infrastruktur. Den andra utgiftsposten utgörs av ökade 
samhällsekonomiska kostnader för t.ex. trängsel och miljöpåverkan. 

Enligt studien är åtgärder för att begränsa biltrafiken så att noll-
växtmålet klaras i kombination med utökad kollektivtrafik det mest 
kostnadseffektiva alternativet för samhället. Den kombinerade effek-
ten blir att mellan 10 och 20 procent av bilresorna beroende på stad 
flyttas över till andra färdmedel. Jämfört med att låta biltrafiken öka 
enligt prognos kan det minska kostnaderna med 2,2 miljarder kro-
nor för de fyra städerna. Om kollektivtrafiken dessutom får full fram-
komlighet, exempelvis tillgång till egna körfält och trafiksignalsprio-
ritering, kan kostnaderna reduceras med 3,4 miljarder kronor.29 Studien 
visar också att det blir dyrt och samhällsekonomiskt olönsamt att bara 
satsa på utbyggd kollektivtrafik. 

I följande figur visas kostnaderna för respektive stad. 

 
29 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 10. 
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Figur 11.5 Ökning av kostnader för trendprognos jämfört med parkerings- 
och kollektivtrafikpaket (pakke) 

Offentliga utgifter i ljusgrått och samhällsekonomiska kostnader 
i mörkgrönt i miljoner kronor (2014) 

 
Källa: Norheim, Bård m.fl. (2016). 

 
 
Slutsatser från studien är att det är viktigare att sätta mål för biltrafikens 
utveckling jämfört med att endast ha mål om att öka kollektivtrafiken. 
Ett mål för biltrafikens utveckling kommer att styra vilka åtgärder 
som blir nödvändiga och vilka offentliga utgifter och samhällsekono-
miska kostnader som blir följden.30 Bilbegränsande åtgärder som höjda 
parkeringsavgifter tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik verkar 
också var ett effektivt sätt att styra utvecklingen mot ökad hållbarhet. 

Samhällsekonomiska konsekvenser av Trafikverkets 
scenarier till 2030 

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag31 redovisat åtta olika scenarier 
för hur transportsektorns klimatmål till 2030 kan nås. Fokus för 
scenarierna har varit en varierad användning av biodrivmedel i kom-
bination med olika nivåer på trafikarbetet, desto mindre biodrivmedel 
som används, desto mer behöver vägtrafiken minska jämfört med 
referensscenariot för att nå målet. 

Tre av scenarierna bygger på inslag av åtgärder för ett transport-
effektivt samhälle, t.ex. genom förändrad samhällsplanering. Samt-
liga tre scenarier med olika stort fokus på transporteffektivt samhälle 

 
30 Norheim, Bård m.fl. (2016), s. 15. 
31 Trafikverket (2020e), s. 45–48. 
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innebär i olika grad höjda transportkostnader genom bränsle- och 
kilometerskatter. Konsekvens- och effektbedömningar kan därför inte 
rakt av användas som analys av effekterna för utredningens förslag, 
men kan ge vissa relevanta resultat. 

Trafikverket skriver att åtgärder för ett transporteffektivt sam-
hälle bör finns med i arbetet för att trafikens klimatmål ska kunna nås 
på ett kostnadseffektivt sätt.32 Beroende på tillgången på biobränslen 
och introduktionstakten för laddbara fordon kan vägtrafiken behöva 
minska. Enligt Trafikverket förutsätter dock detta ekonomiska styr-
medel i kombination med förbättrade alternativ till vägtransporter 
som förtätning och förbättrade möjligheter att gå, cykla och åka kol-
lektivt. Detta är åtgärder som utöver att bidra till klimatmålet också 
bidrar till minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Trafikverket 
nämner också att de samhällsekonomiska vinsterna på trafiksäkerhets-
området kan vara betydande. 

I ett scenario har transportkostnadshöjande styrmedel komplet-
terats med åtgärder för transporteffektivisering, där effektiviserings-
åtgärderna antas minska trafikarbetet för lätta fordon med 10 procent 
och för tunga fordon med 5 procent.33 Kombinationen av åtgärder 
innebär att körkostnaderna inte behöver höjas lika mycket som i ett 
scenario utan åtgärder för transporteffektivisering. Scenariot bygger 
dock inte på någon specificerad analys av enskilda åtgärders effekter 
utan ska ses som en indikation på vilka resultat som kan erhållas om 
olika styrmedel och åtgärder kombineras utifrån en vald ambitions-
nivå. Scenariots generaliserade åtgärder inom transporteffektivt sam-
hälle bedöms vara de som beträffande ambitionsnivå ligger närmast 
utredningens förslag till åtgärder inom transporteffektivt samhälle. 

Trafikverket har gjort samhällsekonomiska effektbedömningar för 
ett scenario med höjd reduktionsplikt och ökad mängd biodrivmedel, 
där körkostnaderna inte antas påverkas i någon större utsträckning. 
Beräkningar har också gjorts för ett scenario där klimatmålet uppfylls 
genom att körkostnaderna höjs medan biodrivmedelsanvändningen 
är oförändrad. Dessa scenarier inkluderar alltså inte åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle. För scenariot med ökad mängd biodriv-
medel anges de samhällsekonomiska kostnaderna till underskott på 
70 miljarder kronor, nuvärdesberäknat med 40 års kalkylperiod, medan 
alternativet med höjda bränsleskatter ger ett negativt samhällsekono-

 
32 Trafikverket (2020e), s. 7. 
33 Trafikverket (2020e), s. 47. 



Konsekvensanalys för området transporteffektivt samhälle SOU 2022:21 

604 

miskt resultat på 2 240 miljarder kronor.34 Det stora underskottet i 
det sistnämnda fallet beror huvudsakligen på beräknade negativa väl-
färdseffekter utanför transportsektorn. 

Resultatet från scenariot med åtgärder för ett transporteffektivt 
samhälle i kombination med transportkostnadshöjningar visar att 
transportkostnadshöjningarna kan dämpas jämfört med scenarier som 
inte inkluderar åtgärder för ett transporteffektivt samhälle. Det inne-
bär också att de samhällsekonomiska kostnaderna för att klara klimat-
målet kan minskas. 

11.7.6 Konsekvenser för andra miljökvalitetsmål än målet 
om begränsad klimatpåverkan 

Genom att främja åtgärder för minskat vägtrafikarbete och sänkta 
hastigheter förväntas utredningens förslag resultera i minskade luft-
föroreningar av t.ex. partiklar och kväveoxider. Förslagen bidrar där-
igenom till att uppfylla bl.a. miljökvalitetsmålen Frisk luft och God 
bebyggd miljö. 

Förslagen förväntas också bidra till God bebyggd miljö genom att 
skapa bättre förutsättningar för attraktiva boendemiljöer när andelen 
ytor som används för framdrift och förvaring av bilar kan komma att 
minska till följd av förslagen. 

En utveckling mot en tätare bebyggelse till följd av utredningens 
förslag kan innebära lokalt ökade problem med buller och luftkva-
litet, vilket motverkar målet om en god bebyggd miljö. En tätare be-
byggelse innebär dock också ökade förutsättningar för överflyttning 
från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Sådan överflyttning gynnas 
av utredningens förslag och kan minska buller och luftföroreningar. 
Åtgärder som leder till sänkta hastigheter minskar också buller och 
luftföroreningar. 

Utredningens förslag förväntas leda till att väginfrastrukturen byggs 
ut i mindre omfattning än vad som annars skulle ha skett. Detta kan 
förhindra ytterligare störning av livsmiljöer och förstärkta barriär-
effekter vilket bl.a. skulle bidra till miljökvalitetsmålen Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Förslagen för-
väntas dock också bidra till järnvägssatsningar som t.ex. utbyggnad 
till dubbelspår vilket ökar barriäreffekter. Den sammantagna påverkan 

 
34 Trafikverket (2020e), s. 44. 
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vad gäller barriäreffekter är därför osäker. Utredningens förslag be-
döms inte leda till att redan befintliga barriärer i naturmiljön försvinner. 

Krav i form av transportvillkor i enlighet med utredningens för-
slag kan ha betydande effekter för att minska miljöpåverkan från både 
gods- och persontrafik. Villkor för hamnar är särskilt viktiga eftersom 
hamnar hanterar en stor mängs gods och har möjlighet och rådighet 
att påverka val av transportslag, fordonsteknik och samlastningsgrad 
för in- och utgående godstransporter. 

11.7.7 Konsekvenser för transportplaneringen 

I avsnitt 8.2.5 beskrivs hur den nationella planen för transportinfra-
struktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur sanno-
likt kommer att förändras av utredningens förslag. Sammanfattnings-
vis förväntas förslagen leda till en förändring av innehållet i nationell 
plan och länsplaner enligt följande principer: 

• Medel omfördelas från steg 4-åtgärder på väg, där vissa tidigare 
beslutade åtgärder förväntas strykas, till åtgärder på järnväg och 
åtgärder på de lägre stegen i fyrstegsprincipen. 

• Ökat fokus på steg 3-åtgärder för att möjliggöra godstransporter 
med längre och tyngre lastbilar, med järnväg och med sjöfart. 

• Steg 2- och steg 3-åtgärder utformas för att omfördela ytor från 
bilväg till kollektivtrafik, gång och cykel. 

• Fler steg 1-åtgärder såsom exempelvis gröna resplaner och prova-
på-kampanjer. 

• Åtgärder som verkar begränsande gentemot bilism, som lägre has-
tighetsgränser och högre parkeringsavgifter, förväntas få större 
acceptans. Parkeringsavgifter beslutas huvudsakligen på kommunal 
nivå. 

• Ökat fokus på samverkan mellan Trafikverket och regioner och 
kommuner för att tillgodose tillgänglighet utan att öka trafik-
arbetet. 

Ett ökat fokus på steg 1- och steg 2-åtgärder i allmänhet kan också 
leda till omprioritering av större järnvägsprojekt med dålig lönsam-
het. Generellt leder utredningens förslag dock till en ökad efter-
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frågan på personresor och godstransporter med järnväg och därmed 
ökad lönsamhet för järnvägsprojekt. 

Utredningen föreslår att förändringen av transportplaneringen ska 
vara budgetmässigt neutral, dvs. att den verkställs genom ompriori-
tering av vilka åtgärdstyper och åtgärder som genomförs. Utredningen 
föreslår därmed inte någon sammantagen ökning av transportanslagen 
med anledning av förslagen (se avsnitt 11.7.3). 

Det är i första hand väginvesteringarna som bedöms minska till 
följd av utredningens förslag och därigenom frigöra medel för andra 
investeringar och åtgärder. Ett sätt att uppskatta storleken på medel 
som kan frigöras från väginvesteringar är att identifiera vilka väg-
objekt som inte bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma i från-
varon av ett ökande biltrafikarbete. 

För nytillkomna vägobjekt i förslag till nationell plan 2022–2033 
gjordes en känslighetsanalys för samhällsekonomisk lönsamhet vid 
nolltillväxt i biltrafikarbetet. De 27 nya namngivna objekt som finns 
med i planen har en total kostnad på 28 miljarder kronor under plan-
perioden 2022–2033. Även om endast 8 av dessa objekt inte är lön-
samma i känslighetsanalysen för nolltillväxt i biltrafikarbetet svarar 
dessa 8 för 73 procent av kostnaderna för de nya objekten vilket 
motsvarar 20 miljarder kronor (se figur 12.6).35 

 
35 Beräkningar av Trivector baserade på Trafikverket (2021b) samt Trafikverket (2021a). 
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Figur 11.6 Lönsamhet (NNK) för namngivna vägobjekt i planförslaget med 
trafiktillväxt enligt basprognos och med nolltillväxt av trafik, i 
relation till budget 

 
Källa: Beräkningar av Trivector baserade på Trafikverket (2021a) och Trafikverket (2021b). 

 
 

Utöver dessa nytillkomna objekt bedömer utredningen att det finns 
tidigare beslutade men ännu inte byggstartade objekt i planen som 
inte heller skulle vara lönsamma vid nolltillväxt i biltrafikarbetet. För 
dessa saknas dock aktuell känslighetsanalys. 

Vad gäller trimnings- och miljöåtgärder har dessa en total kost-
nad enligt planförslaget på 42 miljarder kronor under planperioden. 
Största delen av denna kostnad går till åtgärdstyper som är relevanta 
även i ett scenario utan ökat trafikarbete med personbil, t.ex. sats-
ningar på kollektivtrafik, ökad och säker cykling, klimatanpassning, 
it-infrastruktur, trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet och olika 
miljöåtgärder. Cirka 11 miljarder kronor har föreslagits gå till kapa-
citets- och kvalitetsåtgärder för väg, järnväg och sjöfart. Trafikverket 
har inte redovisat hur stor del som går till respektive område. En be-
tydande andel av de kapacitetshöjande åtgärderna för väg, som exem-
pelvis kan handla om ombyggnation till s.k. 2+1-väg, kan antas vara 
svårförenliga med utredningens förslag och avsatta medel också för 
dessa skulle i stället kunna användas till andra typer av åtgärder. 
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11.7.8 Konsekvenser för trafiksäkerheten 

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige med nollvisionen för döda och svårt 
skadade i trafiken har varit framgångsrikt. Bristande trafiksäkerhet 
är i dag ofta det som initierar en åtgärdsvalsstudie (se avsnitt 7.4.3), 
siffror från Riksrevisionen visar att trafiksäkerhetsaspekter ligger 
bakom 58 procent av åtgärdsvalsstudierna.36 Resulterande åtgärder har 
i stor utsträckning handlat om mötesseparering genom ombyggna-
tion till s.k. 2+1-vägar. 

En betydande effekt av arbetet med mötesseparering har utöver 
goda trafiksäkerhetseffekter varit ökad framkomlighet och minskade 
restider för bil. Även om den senaste uppföljningen av trafiksäkerhets-
utvecklingen i Sverige visar att etappmålen för 2020 kunde nås vad 
gäller dödade och allvarligt skadade i trafiken, har antalet dödade och 
allvarligt skadade gående och cyklister varit relativt konstant de senaste 
tio åren.37 Det är alltså särskilt antalet dödade och allvarligt skadade 
bilister som minskat genom de omfattande insatser som genomförts 
vad gäller infrastruktur, fordon och förare. Samtidigt kvarstår en 
väsentlig utmaning vad gäller att minska antalet allvarligt skadade 
oskyddade trafikanter. 

Ett alternativ till mötesseparering, som ökar trafiksäkerheten men 
som inte ökar attraktiviteten för personresor med bil, är att arbeta 
med sänkta hastigheter. Detta är en åtgärd som i dag sällan föreslås 
som steg 1-åtgärd i åtgärdsvalsstudier enligt Riksrevisionens gransk-
ning38, men som kan tänkas få större genomslag med utredningens 
förslag. 

Flera av de förändringar i planeringen som kan bli resultat av ut-
redningens förslag kan väntas leda till förbättrad trafiksäkerhet. Ett 
trafiksäkerhetsarbete som går i linje med ett transporteffektivt sam-
hälle kommer sannolikt innebära att trafiksäkerhetsåtgärder foku-
serar på att främja möjligheten att resa med kollektivtrafik och på 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Ett sådant arbete innebär 
sannolikt att trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter och mindre åtgärder 
för ökad trafiksäkerhet utanför tätort prioriteras framför större väg-
investeringar. 

Att arbeta med att öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik på 
bilens bekostnad, exempelvis genom sänkta hastigheter och omför-

 
36 Riksrevisionen (2018), s. 45. 
37 Trafikverket (2020a), s. 8. 
38 Riksrevisionen (2018), s. 35. 
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delning av vägytor, kan leda till färre allvarliga olyckor för oskyddade 
trafikanter. Studier visar exempelvis att i 46 procent av olyckorna där 
fotgängare skadats allvarligt har motparten varit en personbil eller en 
lätt lastbil.39 Studier visar även att det är säkrare att åka kollektivt än 
att åka bil. Samtidigt är en trygg och säker trafikmiljö en förutsätt-
ning för att gående och cyklister ska våga röra sig i trafiken, och alltså 
en förutsättning för överflyttning från bil till gång och cykel. Trygga 
och säkra möjligheter att som oskyddad trafikant ta sig till hållplatser 
gör skillnaden i säkerhet mellan bil och kollektivtrafik än större.40 

Det finns också stor potential att öka cyklisters trafiksäkerhet ge-
nom att separera cyklister från andra trafikanter, säkra cykelöverfarter 
och arbeta med drift och underhåll av cykelinfrastrukturen.41 Även 
sänkningar av hastigheten i tätorter får stor effekt på trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter.42 

Att förbättra förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
har alltså en positiv inverkan på trafiksäkerheten, och trafiksäkerheten 
i sin tur har en positiv inverkan på andelen gång, cykel och kollektiv-
trafik. Vikten av att utgå från de synergier som finns mellan trafik-
säkerhet och andra hållbarhetsmål accentueras bl.a. i Stockholms-
deklarationen, resultatet av den globala ministerkonferensen om 
trafiksäkerhet i Stockholm 2020 och som FN:s generalförsamling 
ställer sig bakom genom Resolution 74/299. 

11.7.9 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet 

Konsekvenserna av utredningens förslag för sysselsättning och offent-
lig service i olika delar av landet förväntas bli små. 

Ett ökat fokus på andra aspekter av tillgänglighet än mobilitet kan 
vara gynnsamt för landsbygd och glesbygd. Viktiga sådana faktorer, 
som dock inte förväntas påverkas av utredningens förslag, är tillgång 
till bredband och offentlig service. 

Digital tillgänglighet kan i viss mån kompensera för bristande fysisk 
tillgänglighet, men i dag är den digitala tillgängligheten ofta högst där 
även den fysiska tillgängligheten är god. Post- och telestyrelsen redo-

 
39 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2014), s. 14. 
40 SKL (2013), s. 28. 
41 Niska, Anna m.fl. (2013), s. 5. 
42 Wennberg, Hanna m.fl. (2017), s. 4–5. 



Konsekvensanalys för området transporteffektivt samhälle SOU 2022:21 

610 

visade senast 2021 en mobiltäcknings- och bredbandskartläggning43 
som visar att bredbandsutbyggnaden inte är lika långt framskriden i 
landsbygd. Samtidigt är tillgänglighet till kommersiell och offentlig 
service sämre,44 vilket skapar ett större behov av att förflytta sig. Upp-
gifter från Trafikanalys visar att endast drygt hälften av de som bor 
på landsbygd kan nå en livsmedelsbutik inom 15 minuter med kol-
lektivtrafik respektive cirka 90 procent inom 15 minuter med bil. 
Med andra ord är tillgängligheten med bil på landsbygd relativt god, 
medan tillgången till kollektiva färdmedel är bristfällig.45 

Olika åtgärdsfokus i stad respektive på landsbygd 

Utredningens förslag förväntas leda till att olika åtgärdstyper genom-
förs i städer respektive på landsbygd. Stad och landsbygd har olika 
förutsättningar för minskad trafik och ett stort fokus på överflytt-
ning av resor från personbil till gång, cykel och kollektivtrafik, vilket 
har många positiva effekter i städerna, kan vara problematiskt ur ett 
landsbygdsperspektiv där alternativen till bilen är färre och sämre.46 

Ökat fokus på sänkta hastigheter, som ett alternativ till mötes-
separering för att öka trafiksäkerheten utan att öka attraktiviteten 
för personresor med bil, medför sämre tillgänglighet på landsbygd 
jämfört med nollalternativet. För att mildra eller undvika försämrad 
tillgänglighet kan en åtgärd vara att hastighetssänkningar undviks i 
landsbygdslän där det finns få alternativ till bil. 

I mindre orter, där avstånden är förhållandevis korta, finns en stor 
potential för cykelresande om förutsättningar för trafiksäker cykling 
kan skapas genom utbyggd cykelinfrastruktur och s.k. bygdegator. En 
bygdegata skapas genom att en cykelbana avdelas på befintlig körbana 
som smalnas av för biltrafik och i stället utrustas med mötesfickor för 
biltrafiken. För längre resor på landsbygd är fungerande anslutningar 
med cykel till kollektivtrafikknutpunkter centralt för att underlätta 
kombinationsresor. 

 
43 Post- och telestyrelsen (2021), s. 10. 
44 Tillväxtverket (2018), s. 7. 
45 Trafikanalys (2014), s. 45. 
46 Winslott Hiselius, Lena m.fl. (2020), s. 37–39. 
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11.7.10 Konsekvenser för jämställdhet, jämlikhet och integration 

Utredningens förslag har potential att bidra till en mer jämställd och 
jämlik tillgänglighet när det gäller faktisk och möjlig rörlighet samt 
fysisk närhet. Trafik- och infrastrukturplanering i stort har under 
lång tid premierat bilen som huvudsakligt transportmedel. Detta har 
lett till att invånarnas rörlighet i första hand varit anpassad till bilen, 
och att kollektivtrafiken generellt sett varit åsidosatt.47 

När det gäller kön och jämställdhet i relation till användningen av 
transportsystemet och i transportplaneringen konstateras genom-
gående i tidigare studier att kvinnor och män, som grupper betraktade, 
har olika resvanor där män reser betydligt längre och särskilt med bil 
medan kvinnor i betydligt större uträckning utför olika ärenden på 
vägen. Kvinnor vistas i betydligt högre grad i trafiken som gående, 
medan män cyklar något mer och även längre sträckor. Ungefär sex 
av tio kollektivtrafikresenärer är kvinnor, men den totala genom-
snittliga reslängden med kollektivtrafik är densamma för män och 
kvinnor eftersom män reser längre sträckor.48 49 50 

Resvanorna är inte bara kopplade till olika tillgång till bil eller eko-
nomiska förutsättningar, utan det ligger också olika värderingar till 
grund för de val som människor gör. Kvinnor som grupp är mer posi-
tivt inställd till att resa hållbart, till att hålla hastighetsgränser och till 
olika transportåtgärder som förbättrar trafiksäkerhet och miljön lik-
som förhållandena för gående och cyklister, även på bekostnad av 
biltrafikens framkomlighet.51 52 Med de tydliga skillnader som finns 
mellan mäns och kvinnors perspektiv på hållbarhet är det en jämställd-
hetsfråga att inkludera hållbarhetsperspektiv på utformningen av trans-
portsystemet. Hållbarhetsperspektivet är en uttalad utgångspunkt för 
utredningens förslag och det går därmed att argumentera för att de i 
sig bidrar till ökad jämställdhet, oavsett vilka konkreta effekter på mäns 
och kvinnors resande som förväntas bli resultatet. 

Både svenska och internationella studier visar att överflyttning 
från bil till mer hållbara färdsätt bidrar till ökad ekonomisk jämlikhet 
mellan olika socioekonomiska grupper och stadsdelar, till följd av att 
minskat bilberoende innebär att tillgängligheten till viktiga målpunkter 

 
47 Se t.ex. Smidfelt Rosqvist, Lena (2020), s. 7, 16 och 25. 
48 Sammanfattas t.ex. i Trafikverket (2020f), s. 24–25. 
49 Kronsell, Annica m.fl. (2019), s. 13–15. 
50 Smidfelt Rosqvist, Lena (2020), s. 9–12. 
51 Se t.ex. Kronsell, Annica m.fl. (2016), s. 2. 
52 Sammanfattas t.ex. i Trafikverket (2020f), s. 24. 
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såsom arbete, skola och service blir ekonomiskt överkomlig för fler. 
Vissa studier pekar på att exempelvis utlandsfödda personer har sämre 
tillgång till bil och är mer beroende av kollektivtrafik.53 54 Människor 
boende i områden präglade av social utsatthet, med låga inkomster 
och bristande kunskap i svenska språket, har svårare att ta körkort, 
skaffa bil och flytta närmare jobb och skola. Det gör att en väl fun-
gerande kollektivtrafik blir en viktig resurs för en delaktighet och 
integrering i samhället. Boende i utsatta områden har oftare mål-
punkter utanför klassiska starka stråk och behov av att resa vid andra 
tidpunkter, vilket är en utmaning som kollektivtrafikplanering i sådana 
områden bör beakta.55 

Forskning visar också att grupper av människor med risk för ut-
satthet, där den socioekonomiska statusen är låg och andelen utrikes-
födda är hög, i större utsträckning än andra påverkas negativt av trans-
portinfrastrukturens baksidor exempelvis genom olycksrisker, buller, 
dålig luft, barriäreffekter, och bristande infrastruktur, samtidigt som 
de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet.56  

Sammantaget kan utredningens förslag antas leda till ett större 
fokus på alternativ till bilen, såsom satsningar på kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik, vilket gynnar framför allt de grupper av människor som 
inte har lika stor tillgång till bil och inte heller värderar bil lika högt. 
Utredningens förslag kan därför antas leda till såväl ökad jämställd-
het som jämlikhet. Förslagen kan också förväntas få en positiv 
påverkan på möjligheten att nå de integrationspolitiska målen. 

11.7.11 Konsekvenser för brottslighet och brottsförebyggande 
arbete 

Utredningens förslag förväntas inte påverka brottsligheten eller det 
brottsförebyggande arbetet. 

 
53 Trafikanalys (2016), s. 7. 
54 Lewin, Catharina m.fl. (2006), s. 3. 
55 Mårtensson, Malin m.fl. (2021), s. 15. 
56 Wennberg, Hanna m.fl. (2018). s. 26 och 31. Wennberg, Hanna m.fl. (2019), s. 60–61. 
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11.7.12 Konsekvenser av val av tidpunkt för ikraftträdande 
och informationsbehov 

Tidpunkt för ikraftträdande 

Ändringarna bör genomföras vid samma tidpunkt 

Utredningens förslag till författningsändringar inom området trans-
porteffektivt samhälle är relativt omfattande och avser vitt skilda lagar 
och förordningar. Förslagen är inbördes beroende av varandra och har 
det gemensamma syftet att åstadkomma ett mer transporteffektivt 
samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg 
minskar. 

Utredningens bedömning är att det är starkt fördelaktigt att ge-
nomföra utredningens alla förslag samtidigt som en helhet. Med tanke 
på behovet av att ändra inriktning på transportplaneringen så skynd-
samt som möjligt föreslår utredningen att författningsändringarna 
träder i kraft den 1 januari 2024. 

Ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2024 

När det gäller lämplig tidpunkt för genomförandet av de aktuella 
författningsändringarna finns det anledning att ta hänsyn till att det 
kommer att krävas vissa förberedelser och informationsinsatser innan 
ändringarna träder i kraft. Det gäller särskilt förslagen om fyrstegs-
principen i miljöbedömningar och länsstyrelsens roll i den fysiska 
planeringen. De myndigheter som ska tillämpa de nya bestämmelserna 
behöver också tillräckligt med tid för förberedelser för att t.ex. se 
över rutiner och arbetssätt. 

Valet av tidpunkt för ikraftträdande behöver också beakta proces-
sen för transportplanering på nationell och regional nivå, vilken be-
skrivs i avsnitt 7.4. Inriktningsplaneringen utgör det första steget mot 
en ny nationell plan samt länsplaner och syftar till att ge ett underlag 
till regeringens infrastrukturproposition. Uppdrag om inriktnings-
underlag för den planeringsomgång som ska avslutas 2022 beslutade 
regeringen i juni 2020. Det uppdrag som initierar nästa planerings-
omgång förväntas beslutas av regeringen halvårsskiftet 2024. Utred-
ningens förslag bör träda i kraft före denna beslutstidpunkt så att 
förslagen får genomslag i planeringen. 
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Utredningen bedömer att genomförandet kan ske tidigast den 
1 januari 2024. Det bör ge regeringen och riksdagen tillräckligt med 
tid för remittering och behandling av förslagen. 

Särskilda övergångsbestämmelser behövs i några fall 

Författningsändringarna som berör den nationella planen för trans-
portinfrastruktur och länsplanerna för regional transportinfrastruktur 
bör inte omfatta pågående planer. Styrande bör vara om regeringen 
har fattat beslut om uppdrag till Trafikverket att ta fram ett nytt 
inriktningsunderlag för nästkommande nationell plan, vilket förväntas 
ske under 2024. 

Informationsbehov 

Utredningen bedömer att det bör genomföras en informationsinsats 
till länsstyrelser, kommuner och regioner med anledning av att ut-
redningens förslag om fyrstegsprincipen i miljöbedömningar för planer 
med betydande trafikflöden samt att länsstyrelsens roll kommer att 
beröra kommuner, regioner och länsstyrelser. Det kan därför finnas 
skäl för att regeringen genom lämplig myndighet genomför infor-
mationsinsatser för berörda aktörer i den fysiska planeringen. 

11.8 Förslagens genomförbarhet 

11.8.1 Genomslag för utredningens förslag 

I rättslig mening bedöms utredningens samtliga förslag vara genom-
förbara. En viktig relaterad aspekt är dock vilket genomslag förslagen 
kan förväntas få givet att deras effekt är beroende av hur olika aktörer 
förändrar sitt agerande med anledning av förslagen. Detta gäller i 
synnerhet myndigheter, regioner, kommuner, prövningsmyndigheter 
och tillsynsmyndigheter. 

Utredningens förslag om en transportplanering inriktad mot ett 
transporteffektivt samhälle innebär en kraftig kursändring och ett 
ifrågasättande av grundvalarna för dagens väl inarbetade planerings-
praktik. Det är därför sannolikt att förslagen kommer att ifrågasättas 
av vissa politiker och tjänstepersoner involverade i transportplaner-
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ingen på olika nivåer. Detta kan i sin tur leda till att genomslaget för 
förslagen varierar mellan olika organisationer och regioner beroende 
på vilken acceptans för den nya inriktningen som finns bland såväl 
politiker som tjänstepersoner. 

Transportplaneringen hänger nära samman med den kommunala 
planeringen och förslaget om att tidigare beslutade infrastrukturobjekt 
ska omprövas under vissa förutsättningar kan få betydande konse-
kvenser lokalt. Det är därför troligt att det kommer att finnas ett mot-
stånd både i den lokala opinionen och bland politiker och tjänste-
personer mot att riva upp tidigare fattade beslut. Här finns ett stort 
behov av att hitta nya former för dialog och samverkan mellan kom-
muner, regioner och Trafikverket för att identifiera gemensamma mål 
och paket av åtgärder för transportplaneringen. 

Genomslaget för utredningens förslag om att integrera fyrstegs-
principen i miljöbedömningar av planer med betydande trafikflöden 
är delvis beroende av att utredningens övriga förslag genomförs. Detta 
gäller i synnerhet förslaget om att nationell plan och länsplaner ska 
bidra till, och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt samhälle 
vilket innebär tydligare ramar för transportplaneringen som helhet. 
Om dessutom utvidgade, förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal med 
nolltillväxt av biltrafiken som ram i förlängningen skulle införas skulle 
detta också skapa ett tryck på större kommuner att vid all planering 
förhålla sig till frågan om hur stadsplaneringen påverkar biltrafiken. 
I ett sådant scenario skulle arbete med olika handlingsalternativ och 
analyser av hur de påverkar trafiken bli ett centralt underlagsmaterial 
för kommunerna i förhandlingarna. 

11.8.2 Acceptans för transportsektorns klimatomställning 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle kan bidra till större social 
acceptans för transportsektorns klimatomställning och göra omställ-
ningen mer hållbar. Att klimatomställningen uppfattas som hållbar 
och att den medför konsekvenser som anses vara acceptabla av be-
folkningen är avgörande för omställningens genomförbarhet. 

Trafikverket har i olika scenarier visat hur klimatmålet för trans-
portsektorn kan klaras.57 Ett scenario bygger på kraftig ökad använd-
ning av biodrivmedel i kombination med elektrifiering. I ett annat 

 
57 Trafikverket (2020e), s. 45. 
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scenario höjs drivmedsskatterna kraftigt för att minska behovet av 
biodrivmedel och i ett tredje scenario kombineras åtgärder för ett trans-
porteffektivt samhälle med biodrivmedel och elektrifiering (energi-
effektiva fordon). En studie58 av hållbarheten av de olika scenarierna 
av Norman och Johansson pekar på att scenariot med en kombination 
av biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivt samhälle är det 
som är mest socialt och ekologiskt hållbart. I ett sådant scenario bör 
enligt Norman och Johansson styrmedel för att minska biltrafiken i 
större utsträckning riktas mot stadstrafik i kombination med åtgär-
der som effektiviserar och förstärker alternativ till personbilsresor 
och lastbilstransporter. Att kraftigt öka användningen av biodriv-
medel kommer däremot leda till att de sannolikt inte kommer att vara 
miljömässigt hållbara på grund av negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Studien pekar också på att den sociala hållbarheten kan bli lidande 
när en ökad andel biodrivmedel till följd av reduktionsplikten riske-
rar att leda till högre drivmedelspriser. Att minska på trafiken genom 
höga skatter som håller nere behovet av biodrivmedel anser Norman 
och Johansson vara ekologiskt men inte socialt hållbart. 

Frågan om acceptans för klimatomställningen tas upp i en studie59 
från K2. En av slutsatserna är att kollektivtrafikens uppdrag i en om-
ställning inte bör vara att öka antalet kollektivtrafikresenärer utan 
att göra omställningen möjlig. När kostnaderna för biltrafiken ökar 
kan satsningar på kollektivtrafik ge legitimitet åt klimatåtgärder både 
i städer och på landsbygden. 

 

 
58 Norman, Thomas m.fl. (2021), s. 3. 
59 Winslott Hiselius, Lena (2021), s. 21–23. 
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12 Alternativa förslag som 
utredningen inte lägger 

I kapitel 4 redovisas bl.a. förslag utredningen inte lägger inom ramen 
för regeringens tilläggsdirektiv (dir. 2021:50) att utreda möjligheten 
att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat 
sätt. I detta kapitel beskrivs övriga alternativa förslag som har varit 
föremål för övervägande enligt utredningsdirektiven (dir. 2019:101) 
men som utredningen av olika anledningar inte lägger. Alternativ som 
skulle kunna utgöra varianter av de förslag som lämnas i betänkandet 
inom elnätsområdet redovisas i kapitel 10. 

12.1 Elnät 

12.1.1 En förenklad process för förstärkningar i befintlig 
sträckning 

Enligt Elektrifieringsstrategin1 åtgärd 23 avser regeringen bl.a. att ge 
Svenska kraftnät i uppdrag att analysera möjligheterna att genom höjda 
spänningsnivåer på specifika sträckor i befintligt transmissionsnät 
snabbare eller mer kostnadseffektivt öka kapaciteten i transmissions-
nätet. 

När gamla ledningar ändå ska byggas om övervägs det ofta att höja 
kapaciteten genom t.ex. en spänningshöjning eller att dimensionera 
ledningen så att den klarar en ökad överföring. Utredningen har där-
för övervägt om det vore lämpligt att införa en förenklad prövnings-
process om en ny ledning sambyggs med en befintlig. 

 
1 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en 
historisk klimatomställning (elektrifieringsstrategin), bilaga till beslut II 4 vid regeringssamman-
träde, dnr I 2022/00299 m.fl., 3 februari 2022, s. 52. 
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Förstärkningar som kan ske i anslutning till befintligt nät innebär 
att ökad kapacitet kan uppnås med samma eller i vart fall mindre 
markanspråk än vad som blir fallet om en förstärkning byggs i en ny 
sträckning. Driftsäkerhetsskäl kan göra det olämpligt att sambygga 
vissa ledningar och hänsyn till omgivningen vid befintlig ledning kan 
många gånger hindra koncession eller andra dispenser och tillstånd 
som krävs för att förstärka ledningar i befintliga sträckningar. 

En ändring av en lednings spänningsnivå eller att sambygga led-
ningen med ytterligare en ledning kräver att den befintliga konces-
sionen ändras eller att en ny koncession ges. Inför en sådan prövning 
görs en bedömning om ändringen ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Utredningen har analyserat om det finns EU-rättsligt utrymme att 
tillämpa en förenklad process för vissa typer av förnyelser eller förstärk-
ningar av elnät. Såväl en sambyggnad som oftast en spänningshöjning 
förutsätter fysiska åtgärder i form av ombyggnation av ledningen. 
Utredningen har därför kommit fram till att, utöver de förenklade 
processer som redan finns t.ex. i form av ändring av en koncession, är 
det EU-rättsliga utrymmet för att införa lättnader i kraven på bedöm-
ning av betydande miljöpåverkan respektive specifik miljöbedömning 
mycket begränsat. Utredningen lämnar därför inga förslag som särskilt 
syftar till att förenkla processen vid förstärkningar av befintligt nät. 

Förändringar av en lednings överföringskapacitet inom ramen för 
angiven spänning kan många gånger genomföras inom ramen för en 
äldre befintlig koncession. För nyare koncessioner behöver det beak-
tas om det allmänna villkoret eller andra villkor hindrar förändringen. 
I sådana fall kan processen för att ändra villkor aktualiseras, något 
som enligt gällande rätt inte utlöser en specifik miljöbedömning. 

12.1.2 Förnyad bedömning om behov av prövning i sak 
av vissa äldre förlängningsärenden 

År 2013 infördes ändringar i ellagen (1997:857) i syfte att prövningen 
av koncessioner skulle bli enklare och mindre resurskrävande.2 Änd-
ringarna innebar bl.a. att mark- och miljödomstolarna tog över pröv-
ningen av överklaganden av vissa ärenden från regeringen och allmän 
förvaltningsdomstol samt att nätkoncessioner som regel ska gälla tills 

 
2 SFS 2013:207, prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 1. 
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vidare i stället för att vara tidsbegränsade. Samtidigt infördes utökade 
möjligheter till omprövning av en koncession t.ex. om marken där 
en ledning med linjekoncession har dragits behöver användas till ett 
mer angeläget ändamål eller för att skydda andra viktiga intressen.3 

I övergångsbestämmelserna till lagen (2013:207) om ändring av 
ellagen föreskrivs att tidsbegränsningen av giltighetstiden upphävs för 
de linjekoncessioner som redan hade meddelats vid ikraftträdandet 
av ändringarna i ellagen den 1 juni 2013 och att de i stället gäller tills 
vidare. En nätkoncession för linje ska dock fortsatt anses gälla för 
viss tid om den senast bestämda giltighetstiden för en linjekoncession 
är kortare än 25 år eller nätkoncessionshavaren före ikraftträdandet 
har ansökt om att giltighetstiden ska förlängas med en kortare tid än 
40 år. 

Om nätföretaget före ikraftträdandet hade lämnat in en ansökan 
om förlängning av giltighetstiden för en nätkoncession för linje med 
40 år ska den enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna prövas i sak, 
om nätkoncessionshavaren begärde det före utgången av november 
2013. 

I januari 2022 hade Energimarknadsinspektionen 2304 ärenden 
om förlängning av linjekoncession. Det har dock inte varit möjligt att 
utreda hur stort antal av dessa som utgör ärenden i vilka nätföretaget 
begärt en sådan prövning i sak. I förarbetena5 till ändringarna om att 
nätkoncessioner ska gälla tills vidare konstaterades att förlängnings-
ärenden medför en väsentlig administrativ arbetsbörda för nätkonces-
sionshavaren och en stor arbetsbelastning för de remissinstanser som 
företräder det allmännas intressen. Förslaget ansågs på sikt medföra 
en minskad arbetslastning hos Energimarknadsinspektionen. 

Utredningen bedömer att dessa ärenden kommer fortsätta medföra 
en väsentlig arbetsbelastning för Energimarknadsinspektionen, nät-
företagen och remissmyndigheter under de närmaste åren. Tillgången 
till resurser kan komma att påverka ledtider för koncessionsärenden 
och resurser kommer troligen att behöva omprioriteras. Utredningen 
har därför utrett om det finns skäl att möjliggöra en förnyad bedöm-
ning av om ansökningar om förlängning som skickades in före den 
1 juni 2013 ska prövas i sak. Enligt uppgift från Energimarknads-
inspektionen leder dock ökad resurstillsättning och prioritering av äldre 

 
3 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 53 f. 
4 E-post från Energimarknadsinspektionen, 19 januari 2022. 
5 Prop. 2012/13:70, s. 49 och 78. 
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förlängningsärenden till att majoriteten av dessa ärenden kommer 
att vara avgjorda innan en möjlighet till förnyad bedömning skulle 
träda i kraft. Utredningen bedömer därför att det inte är motiverat att 
lägga ett förslag som möjliggör en förnyad bedömning om prövning. 

12.2 Transporteffektivt samhälle 

12.2.1 Tillståndskrav för större parkeringsanläggningar 

Det går att föreskriva villkor för transporter till och från tillstånds-
pliktiga verksamheter om de är att betrakta som s.k. följdföretag en-
ligt 16 kap. 7 § miljöbalken. När det gäller verksamheter som varken 
är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken trots 
att transporter till och från verksamheterna kan ha lika stor eller till 
och med större omgivningspåverkan i form av bl.a. växthusgasutsläpp 
än följdföretag till tillståndspliktiga verksamheter, går det dock inte att 
föreskriva villkor för transporter till och från dessa verksamheter 
även om de genererar lika många eller fler transporter än de tillstånds-
pliktiga. Som exempel kan nämnas köpcentrum och stora parkerings-
anläggningar. 

De krav som kan ställas på dessa verksamheter är därmed mindre 
ingripande än de som kan ställas på transporter till och från tillstånds-
pliktiga verksamheter trots att de som faller utanför miljöbalkens pröv-
ningsordning kan ha lika stor eller till och med större miljö- och klimat-
påverkan. För att bidra till ett transporteffektivt samhälle och få en 
likartad prövning av alla verksamheter utifrån omgivningspåverkan 
och inte vilken huvudverksamhet påverkan härrör från, har utred-
ningen därför utrett möjligheten att göra större parkeringsanlägg-
ningar tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Om genomförandet av en detaljplan för t.ex. köpcentrum och par-
keringsanläggningar kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning göras enligt 4 kap. 33 och 34 §§ 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Av förarbetena6 framgår att 
köpcentrum och parkeringsanläggningar ska vara av den storleken 
att de kan förväntas medföra en betydande påverkan på miljön, bl.a. 
på grund av den folk- och trafiktillströmning som dessa anläggningar 
ger upphov till. I 2 kap. 4 b § plan- och byggförordningen (2011:338) 

 
6 Prop. 2004/05:59, Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m., s. 28. Se även redak-
tionella ändringar i prop. 2020/21:17, Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. 
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framgår dock att bl.a. köpcentrum och parkeringsanläggningar inte 
medför en betydande miljöpåverkan förutom i vissa fall.7 Kommu-
nen får enligt 4 kap. 13 § PBL bestämma i en detaljplan de krav som 
behövs i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och loss-
ning, placeringen och utformningen av parkeringsplatser samt att 
viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. Enligt 
8 kap. 9 § första stycket 4 PBL ska en obebyggd tomt som ska be-
byggas ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Det ska 
i skälig utsträckning finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning 
och lossning av fordon på tomten eller i närheten av den. 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § miljöbalken all 
användning av fast egendom eller fasta anläggningar som innebär ut-
släpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Av förarbetena8 framgår att även utsläpp av koldi-
oxid som leder till växthuseffekt omfattas. Samtliga typer av utsläpp 
eller annan påverkan från fasta föroreningskällor faller in under be-
greppet miljöfarlig verksamhet men även utsläpp från rörliga föroren-
ingskällor kan omfattas under förutsättning att de på något sätt är 
knutna till den fasta föroreningskällan.9 Att avgöra om en verksamhet 
är miljöfarlig enligt 1 § är dock inte lika viktigt som under miljö-
skyddslagens (1969:387) tid eftersom miljöbalken gäller för både verk-
samheter och åtgärder som påverkar miljön.10 Tillsynsmyndigheten 
får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. 
För en miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljö-
balken kan tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken även 
förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd hos länsstyr-
elsen11 om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller 
andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. Ett 
sådant föreläggande kan enligt förarbetena12 gälla såväl planerade som 
pågående verksamheter och kan användas när tillsynsmyndigheten 
anser att det inte är tillräckligt att förelägga verksamhetsutövaren att 

 
7 Förordningsmotiv Fm 2021:3. 
8 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 108. 
9 Bengtsson, Bertil m.fl. (2022), kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 
10 Bengtsson, Bertil m.fl. (2022), kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 
11 7 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
12 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 113. 
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i enlighet med hänsynsreglerna vidta vissa åtgärder, utan gör bedöm-
ningen att hela verksamheten bör prövas och regleras i en tillstånds-
prövning. 

Tillsynsmyndigheterna kan alltså fånga upp och göra en samlad 
prövning av verksamheter som inte omfattas av miljöprövningsförord-
ningen eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd men som ändå anses medföra betydande miljöpåverkan. 
En förutsättning för att tillsynsmyndigheten ska kunna förelägga en 
verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd är att det behöver göras 
en samlad bedömning av de olägenheter som hela verksamheten ger 
upphov till och inte enbart en bedömning av transporterna till och 
från verksamheten.13 

Eftersom t.ex. köpcentrum i sig normalt sett inte orsakar så be-
tydande föroreningar eller så betydande olägenheter för människors 
hälsa och miljön att deras omgivningspåverkan når upp till tillstånds-
kravet, saknas det förutsättningar att förelägga en verksamhetsutövare 
av dessa verksamheter att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. 
Det som däremot är gemensamt för dessa verksamheter är att de ofta 
omgärdas av större parkeringsanläggningar. Transporterna till och 
från verksamheterna sker huvudsakligen till parkeringsanläggningarna 
och det är dessa verksamheter som orsakar samma typ av miljö- och 
klimatpåverkan som följdverksamheter till tillståndspliktiga verksam-
heter. Genom att göra större parkeringsanläggningar tillståndspliktiga 
skulle villkor med i huvudsak samma innehåll som transportvillkor 
kunna föreskrivas för parkeringsanläggningar. 

Reglering och tillståndskrav för trafik- och parkeringsanläggningar 
för handels- och arbetsplatser förkommer i andra länder. Ett exem-
pel är Sihlcity, ett inköps-, fritids och kontorscentrum i utkanten av 
Zürich i Schweiz med god tillgång till kollektivtrafik. Området har 
24 000 besökare per dag och rymmer 2 300 arbetsplatser.14 Inför bygg-
lovet togs ett trafikkoncept fram med mål för resandefördelningen 
på 50 procent kollektivtrafik, 40 procent bil och 10 procent cykel och 
gång, vilket är en markant lägre bilandel jämfört med andra motsva-
rande handelsområden. Dessutom beslutades det om ett bindande 
tak för dagliga bilresor på högst 8 800 bilresor per dag och högst 800 

 
13 Se MÖD 2004:25 där en kommunal nämnd hade förelagt om tillståndsplikt för tågtrans-
porter av flygbränsle på vissa tågsträckor. Föreläggandet upphävdes eftersom det inte hade gjorts 
en samlad bedömning av de olägenheter som järnvägen gav upphov till och den avgränsning 
som nämnden hade gjort i föreläggandet därför inte var lämplig från prövningssynpunkt. 
14 Roth, Anders m.fl. (2018), s. 53. 
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per timme. Vid överskridande av taket utgår höga böter och kan även 
innebära andra sanktioner som ett minskat antal parkeringsplatser. 
Resultatet har blivit få parkeringsplatser i jämförelse med andra 
handelsplatser och en fördelning där endast 30 procent av resorna 
utförs med bil. Avgiftsbelagda parkeringsplatser med progressiv taxa, 
förbättrad kollektivtrafik och mycket prisvärd hemleverans är exem-
pel på åtgärder som till huvudsak utförs och bekostas av exploatören.15 

En förutsättning för att göra parkeringsanläggningar tillståndsplik-
tiga är att det måste finnas en verksamhetsutövare som kan vidta åtgär-
der mot störningar och olägenheter. Miljöbalken innehåller ingen de-
finition av begreppet verksamhetsutövare utan definitionen har gjorts 
i rättspraxis som den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna 
att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter.16 För större parker-
ingsanläggningar är verksamhetsutövaren i praktiken en fastighetsägare 
som förfogar över marken eller den avtalspart som fastighetsägaren 
gett tillstånd till att bedriva verksamhet, dvs. förvalta och sköta parker-
ingsanläggningen, genom t.ex. att reglera tidsvillkor och kostnad för 
att parkera. 

Utredningen konstaterar att det kan finnas tillämpningsproblem 
med att göra parkeringsanläggningar tillståndspliktiga enligt miljö-
balken. Det är t.ex. svårt att definiera en parkeringsanläggning i sig 
som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken eftersom 
det är parkeringsanläggningens följdföretag som medför risk för be-
tydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för männi-
skors hälsa eller miljön. Frågan om vem som ska anses vara verksam-
hetsutövare kan innebära gränsdragningsproblem, t.ex. i vissa fall när 
större parkeringsanläggningar består av mindre parkeringsanläggningar 
med flera verksamhetsutövare. I de flesta fall skulle detta dock inte 
utgöra något problem, dels beroende på att större parkeringsanlägg-
ningar ofta är lätta att identifiera både visuellt och juridiskt i form av 
beskrivningar i detaljplaner, dels beroende på att ett tillståndskrav kan 
förenas med en övergångsbestämmelse som medger att befintliga 

 
15 Roth, Anders m.fl. (2018), s. 55. 
16 Se MÖD 2005:64 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 november 2019 i mål 
nr M 7471-19. Se även Mark- och miljööverdomstolens dom den 20 juni 2019 i mål nr M 11839-18 
där motortrafik och parkering på en privatägd sandstrand har ansetts som miljöfarlig verksam-
het. I målet bedömdes kommunen vara verksamhetsutövare eftersom den hade underlättat och 
främjat enskilda bilisters möjlighet till parkering genom att underhålla nedfarter till stranden, 
sätta upp skyltar för parkering, anvisa parkering till delar av stranden och informera om par-
keringen via sin hemsida. Jfr även MÖD 2007:28 där utövande av golfspel i anslutning till gång- 
och cykelväg ansågs vara miljöfarlig verksamhet. 
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parkeringsanläggningar som blir tillståndspliktiga ska tillståndsprövas 
och en ansökan lämnas in senast en viss tidpunkt efter ikraftträdandet. 
På så vis får fastighetsägaren som ursprunglig verksamhetsutövare en 
möjlighet att tydliggöra sin roll för en viss parkeringsanläggning. Vad 
gäller möjligheten att ställa rättssäkra och ändamålsenliga villkor i en 
tillståndsprövning finns det goda erfarenheter, metodik och krav ge-
nom arbetet med gröna transportplaner som använts i Sverige i knappt 
20 år som skulle vara mycket användbara.17 Att göra större parkerings-
platser tillståndspliktiga skulle vidare ha stora likheter med utredning-
ens förslag om transportvillkor (se avsnitt 8.3). För t.ex. flygplatser 
kommer tillståndsgivning och krav att behöva fokusera på resandet 
till och från flygplatsen och hur parkeringen hanteras. 

Dock hanteras övriga frågor om trafikplanering i PBL vilket gör 
att det finns risk för att prövningen enligt PBL och miljöbalken kan 
leda till olika resultat. Eftersom fördjupade analyser behöver göras 
vilket utredningen av resursskäl inte kunnat utföra, läggs endast för-
slag om miljöbedömningar av planer i avsnitt 8.5. Utredningen vill 
dock inte utesluta att tillståndskrav för större parkeringsanläggningar 
kan behöva införas på sikt för att adressera den klimatpåverkan som 
befintliga sådana anläggningar medför. 

12.2.2 Ny ingripandegrund för länsstyrelsen 

Utredningen har övervägt en särskild ingripandegrund i 11 kap. 10 § 
PBL för länsstyrelserna att bevaka och utöva tillsyn över detaljplaner 
som inte bidrar till ett transporteffektivt samhälle. En sådan ingri-
pandegrund skulle innebära att länsstyrelserna i sitt rådgivningsansvar 
under samråds- och granskningsförfarandet även skulle bevaka i vilken 
utsträckning en detaljplan t.ex. bidrog till att öka tillgången till service 
och andra verksamheter på gång- och cykelavstånd från ett planerat 
bostadsområde och på så sätt minskade bilberoendet. Utredningen 
gör dock bedömningen att en sådan ingripandegrund skulle innebära 
tillämpningsproblem som kan påverka förutsägbarheten i den fysiska 
planeringen negativt. 

 
17 Larsson, Mats-Ola (2019), s. 10. 
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12.2.3 Ny lagstiftning för parkering 

Utredningens direktiv anger uttryckligen att det inte ingår i uppdraget 
att lämna författningsförslag på skatteområdet. Utredningen har därför 
inte utarbetat något sådant förslag men konstaterar att åtgärder på 
skatteområdet sannolikt är betydelsefulla för att uppnå ett transport-
effektivt samhälle och klimatmålen. Detta motiverar enligt utredningen 
att regeringen bör arbeta vidare med att utveckla åtgärder på skatte-
området som kan bidra till ett transporteffektivt samhälle och klimat-
målen på annat sätt. 

Ny skatt som ersätter lagen (1957:259) om rätt för kommun 
att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 
samt planeringsinstrument för parkeringsinfrastruktur 

Tillgång och prissättning på parkering har en tydlig påverkan på både 
bilinnehav och bilanvändning i tätorter. Gång, cykel och kollektiv-
trafik är i tätorten ofta tillgängliga alternativ till den egna bilen och 
resvalet styrs till stor del av vad som upplevs som enklast och rimli-
gast prismässigt. Om enkel och billig parkering finns nära bostaden, 
arbetsplatsen och vid andra resmål som köpcentrum och idrotts- och 
upplevelseanläggningar kommer gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 
mindre attraktiva alternativ. En aktiv och progressiv parkeringspolitik 
är därför en viktig del i kommuners arbete för att kunna realisera den 
potential till ett mer transporteffektivt samhälle som finns i städer 
och beskrivs av utredningen, t.ex. i avsnitt 8.1. 

I en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet18 konstateras att det 
behövs lagändringar för att ge kommuner bättre stöd i styrning av 
gatuparkeringen för att gynna en hållbar mobilitet i tätorter för spe-
ciellt två områden: dels behövs en effektivare avgiftssättning som ges 
möjlighet att vara tydligt miljöstyrande genom en ny lag som ersätter 
lagen om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, m.m. (avgiftslagen), dels behövs processer där områdes-
övergripande parkeringsregler lättare kan genomföras genom ett nytt 
planeringsinstrument för parkeringsinfrastruktur. 

Enligt IVL bör det övergripande syftet med en ny lag som ersätter 
avgiftslagen vara att reglera trafikförhållanden i kommunen, efter-
som ett vidare syfte skulle gå utöver vad grundlagen medger. Den 

 
18 Romson, Åsa (2022b), s. 4. 
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nya lagen skulle enligt IVL behöva klargöra att prissättningen kan 
påverka omsättningen på parkeringsplatserna för att öka tillgänglig-
heten vid platsen och att motverka överflyttning av fordon från tomt-
marksparkering. Lagen bör enligt IVL även tydliggöra att prissättning 
på parkering kan och får stödja kommunens arbete med att öka an-
delen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt vid behov minska både 
bilinnehav och biltrafikarbete. 

Ett nytt kommunalt planeringsinstrument ska enligt rapporten19 
kunna ha som syfte att: 

• Konkretisera den övergripande parkeringsinriktningen eller poli-
cyn och ta ett samlat grepp kring analys, diskussion och åtgärder. 

• Underlätta medborgardialog. 

• Ta hänsyn till både tomtmarksparkering och gatuparkering. 

• Underlätta system för parkeringsköp och i förlängningen kanske 
skapa lokala parkeringsmarknader som skulle balansera tillgång 
mot efterfrågan. 

En ny lag som ger kommuner rätt att besluta om skatt för att reglera 
lokala trafikförhållanden skulle vara en komplex lag. Den skulle be-
höva arbetas fram i en statlig utredning med förutsättningar att under-
bygga sitt förslag med avseende på grundlag, skatterätt, kommunal-
rätt och kunskap om trafikregleringar. En ny lag skulle dessutom 
behöva vara väl förankrad hos kommunerna. Detsamma skulle gälla 
för ett nytt planeringsinstrument för parkeringsinfrastruktur. 

Parkeringsskatt på privata parkeringsplatser 

I avsnitt 8.4.2 diskuteras ökade möjligheter till finansiering och mot-
prestationer för utökade stadsmiljöavtal. En sådan möjlighet kan vara 
införandet av en skatt på privata parkeringsplatser som både skulle 
kunna ge en tydligt styrande effekt på biltrafiken och samtidigt ge 
intäkter som skulle kunna användas till finansiering av t.ex. sats-
ningar på kollektivtrafik. En sådan ny parkeringsskatt skulle därmed 
kunna få samma funktion som bompengen har i de norska Byväxt-
avtalen. 

 
19 Romson, Åsa (2022b), s. 19. 
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Internationella erfarenheter, svenska kommuners inställning och 
juridiska möjligheter har studerats i ett forskningsprojekt.20 Resul-
tatet visar att en parkeringsskatt på privata parkeringar i dag används 
i Storbritannien och Australien med goda resultat från bl.a. 
Nottingham och Perth. En majoritet av tillfrågade tjänstepersoner och 
politiker i svenska kommuner anser att frågan är tillräckligt intres-
sant för att utredas eller är positiva till förslaget. En majoritet av de 
tillfrågade kommunrepresentanterna anser också att det skulle vara 
ett intressant alternativ om en parkeringsskatt skulle ingå som en del 
i ett stadsmiljöavtal med statlig medfinansiering till t.ex. investeringar 
i kollektivtrafik. Tre möjliga lagmodeller har identifierats. En av dessa 
är i form av en statlig skatt på vissa parkeringsupplåtelser med inslag 
av kommunalt medbestämmande liknande den ordning som finns 
för trängselskatterna.21 

12.2.4 Sänkta hastighetsgränser 

Den direkta klimatpotentialen av sänkta hastigheter är stor. Både i 
form av bättre efterlevnad av gällande hastighetsgränser och för sänkta 
hastighetsgränser. Potentialen kan också realiseras relativt snabbt och 
med begränsade insatser. Sänkta hastighetsgränser har beräknats kunna 
minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid med tre procent22 23. En del 
av utsläppsminskningen beror på direkt minskade utsläpp från for-
donstrafiken vid lägre hastigheter medan andra effekter är kopplade 
till att biltrafiken minskar sin relativa attraktivitet i förhållande till 
andra transportslag. Att använda hastighetsgränser som styrmedel 
medger också en differentiering så att trafikanter som har sämre alter-
nativ till bilen i exempelvis glesbygd kan få ha högre hastighetsgränser. 

Med en skyltad hastighet på 90 km/h eller högre är bedömningen 
att bränsleförbrukningen för personbilar alltid är högre, än med lägre 
hastigheter som 70 eller 80 km/h24. Trafikverket har, som en tänkbar 
klimatåtgärd, också tagit fram ett beräkningsfall baserat på en gene-
rell sänkning av hastighetsgränser med 10 km/h för alla vägar med 
lägst 70 km/h utom i glesbygdslän. 

 
20 Romson, Åsa m.fl. (2022a). 
21 Romson, Åsa m.fl. (2022a). 
22 Trafikverket (2016). 
23 Åström, Stefan (2019). 
24 www.hbefa.net/e/index.html. 
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I städer kan hastighetsgränser behöva sänkas av klimatskäl och 
30 km/h kan vara en lämplig hastighetsgräns i många stadsområden. 
Att införa en låghastighetsmiljö med 30 km/h som bas främjar gång, 
cykling och stadsutveckling. Biltrafik som framförs i lägre hastigheter 
tar mindre vägyta i anspråk och då kan befintliga gaturum utnyttjas 
effektivare. Vid hastigheter lägre än 30 km/h för biltrafiken förbättras 
också den relativa attraktionskraften att gå, cykla och åka kollektivt 
jämfört med bilen25. 

Hastighetsgränserna sätts i dag enligt Trafikverket utifrån ett trafik-
säkerhetsfokus samtidigt som långa restider ska minimeras26. Trafik-
verket anpassar hastighetsgränserna till vägarnas standard inom stat-
ligt vägnät genom höjningar till 100 km/tim och sänkningar till 
80 km/h. Många kommuner inför samtidigt jämna hastighetsgränser, 
främst 40 och 60 km/h. Detta kan vara en följd av en längre tids dis-
kussion om ny bashastighet och att Trafikanalys har föreslagit att en 
ny bashastighet om 40 km/tim ska införas i tätort27. I dag är bashas-
tigheten 50 km/h i tätort och 70 km/h utanför tätbebyggt område. 
Trafikverket anger som skäl till sina prioriteringar att de följer reger-
ingens skrivningar i direktiv för åtgärdsplanering, budgetpropositio-
nen från 2016 samt generella skrivningar enligt verkets instruktion. 

Sänkta hastigheter har stor potential att minska växthusgasutsläp-
pen. Utredningen konstaterar dock att frågekomplexet om sänkta 
hastigheter inte primärt är av rättslig natur och att frågorna till stora 
delar inte omfattas av utredningens uppdrag. Utredningen har därför 
inte tagit fram något förslag inom området men menar att det kan 
finnas skäl för regeringen att undersöka förutsättningarna för: 

• En generell sänkning av hastighetsgränser med 10–20 km/h för 
alla vägar med lägst 80 km/h utom i glesbygdslän där det finns få 
alternativ till bil. 

• En ny bashastighet om 30 km/h i städer. 

• Översyn av Trafikverkets instruktion och tillämpliga förordningar 
med syfte att tydliggöra att klimateffekter ska vara en viktig ut-
gångspunkt i arbetet med att justera hastighetsgränser. 

 
25 Wennberg, Hanna m.fl. (2017). 
26 Trafikverket (2016b). 
27 www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser. 
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• Ökade möjligheter till hastighetsövervakning, där en väg är att pröva 
om tidigare bedömning av fotografering av förare vid två tillfällen 
vid s.k. sträck-ATK står sig. Som alternativ kan en utredning också 
överväga de förslag som togs fram i utredningen från 2005 kring 
ägaransvar28. 

12.2.5 Markåtkomst för cykelvägar 

Markåtkomst har ansetts kunna utgöra ett hinder för tillkomsten av 
kommunala cykelvägar. Trafikverket har i en rapport funnit att mark-
åtkomsten har lösts genom att kommunen tar fram en detaljplan för 
att få åtkomst till mark för att anlägga cykelvägar.29 Utredningen 
bedömer att det finns lagstiftning som möjliggör för kommuner att 
få åtkomst till mark för att anlägga cykelvägar. Det är därför en fråga 
om rättstillämpning som kan lösas på andra sätt än genom förändrad 
lagstiftning. 

12.2.6 Laddinfrastruktur i samfälligheter 

Farhågor har framkommit om att den förväntade utbyggnaden av ladd-
infrastruktur för personbilar kan försvåras i samfälligheter på grund av 
att lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (samfällighets-
lagen) är otydlig och att denna otydlighet kan hindra den förväntade 
utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon inom befint-
liga parkeringsplatser som är samfällda för de fastigheter som deltar 
i en gemensamhetsanläggning och som förvaltas av en samfällighets-
förening. Detta har bl.a. uppmärksammats av Utfasningsutredningen 
(M 2019:04).30 

Energimyndigheten har i ett uppdrag redovisat vilka hinder det 
finns för att ladda bilen för boende i samfälligheter. Inom uppdraget 
har Lantmäteriet bedömt att det går att komma till rätta med vissa 
av de hinder som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden 
och förrättningskostnaderna utan några ändringar i relevant lagstift-
ning. Utredningen konstaterar dock att frågan om att ändra lagstift-
ningen så att samfällighetsföreningar själva tillåts besluta om instal-

 
28 SOU 2005:86, Ägaransvar vid trafikbrott. 
29 Trafikverket (2021d). 
30 SOU 2021:48, I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
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lation av laddinfrastruktur när det saknas stöd för detta i tidigare 
anläggningsbeslut inte tidigare har utretts. En ändring av regelverket 
rörande samfällighetsföreningar och anläggningsbeslut skulle inne-
bära omfattande och komplexa analyser av fastighetsrättslig karak-
tär. Det är utredningens uppfattning att sådana analyser bör utredas 
av relevant kompetens. Utredningen lämnar därför inte något förslag 
avseende underlättandet av utbyggnaden av laddinfrastruktur i sam-
fälligheter. 

12.2.7 Cykelväg som allmän väg 

En ökad användning av cykel som transportmedel kan bidra till mins-
kade utsläpp av växthusgaser. En möjlighet till att stimulera använd-
ningen av cykel som transportmedel framför bilen är att anlägga fri-
stående cykelvägar som allmän väg. 

Väglagen (1971:948) innehåller bl.a. regler om anläggande av all-
män väg. Enligt 1 § avses med allmän väg sådan väg som är upplåten för 
allmän samfärdsel. Med allmän samfärdsel avses i första hand motor-
trafik, medan vägar avsedda för visst eller vissa specifika färdsätt i 
allmänhet faller utanför begreppet allmän väg.31 En utmed väg anord-
nad gång- och cykelbana anses höra till den allmänna vägen om den 
är anlagd på ett visst avstånd från vägbanan och har ett s.k. funktio-
nellt samband med allmän väg.32 

Om det funktionella sambandet saknas för cykelbanan är kravet på 
allmän samfärdsel inte uppfyllt varför en cykelväg inte kan anläggas som 
en allmän och fristående väg. För att möjliggöra att cykelvägar anläggs 
som allmän väg har utredningen övervägt en ändring i 10 § väglagen 
som medger att cykelvägar anläggs som allmän väg. Under utred-
ningens arbete har det emellertid framkommit att frågan om cykel-
vägar som allmänna vägar redan är föremål för beredning inom Infra-
strukturdepartementet i och med tillkännagivandet i Trafikutskottets 
betänkande 2020/21:TU3. 

 

 
31 SOU 1968:17, Allmänna vägar, s. 194. 
32 Prop. 1971:123, Förslag till väglag, s. 148. 
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13 Författningskommentar 

13.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

Val av plats 

6 § 

Första stycket i paragrafen delas upp i två punkter. Den andra punkten, 
som är ny, innebär att en plats ska väljas som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet med verksamheten eller åtgärden även ska kunna 
uppnås med minsta klimatpåverkan eller största bidrag till att mini-
mera klimatförändringar. 

Utgångspunkten är att all påverkan på klimatet är negativ. Begrep-
pet klimatpåverkan avser utsläpp av växthusgaser och därpå följande 
skadliga effekter. Med minsta klimatpåverkan avses i fråga om val av 
plats den eller de platser där verksamheten eller åtgärden har minst 
utsläpp av växthusgaser. Med största bidrag till att minimera klimat-
förändringar avses i fråga om val av plats den eller de platser där bidra-
get från verksamheter och åtgärder som är viktiga för klimatomställ-
ningen tas till vara bäst och därmed kan utgöra förutsättningar för 
att uppfylla miljöbalkens mål i 1 kap. 1 §. Verksamheter och åtgärder 
som är viktiga för klimatomställningen är sådana verksamheter och 
åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till att klimatförändringar 
kan minimeras. 

Om en plats bedöms som den mest lämpliga ur klimatsynpunkt 
samtidigt som den är sämre ur miljö- och hälsosynpunkt, har tillstånds-
myndigheten att göra en sammanvägd bedömning. Beroende på om-
ständigheterna i det enskilda fallet kan klimatperspektivet väga tyngst 
i vissa fall och miljö- och hälsointresset i andra fall. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1. 
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7 kap. Skydd av områden 

Biotopskyddsområde 

11 a § 

Första stycket i paragrafen delas upp i två punkter. Den andra punkten, 
som är ny, innebär ett undantag från förbuden i 11 § andra stycket 
mot att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön inom generella biotopskyddsområden som följer av 11 § 
första stycket 1 för byggande och underhåll av en starkströmsledning 
enligt en nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857). 

Syftet med det nya undantaget är att underlätta både en snabbare 
utbyggnad av elnät och underhåll av befintligt nät genom att dispens 
inte behöver sökas. Undantaget omfattar endast åtgärder som ryms 
inom koncessionen och inte t.ex. följdföretag som vägar och upplag 
som inte har prövats i koncessionen. Undantaget påverkar inte möjlig-
heten att föreskriva villkor i koncessionen till skydd för naturmiljön. 
Det påverkar inte heller kraven på dispens från andra förbud såsom 
artskyddet eller tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela före-
lägganden och förbud med stöd av 26 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.6. 

Strandskyddsområde 

16 § 

Det förs in en ny fjärde punkt i paragrafen som skapar ett undantag 
från förbuden i 15 § mot åtgärder inom strandskyddsområden för 
byggande och underhåll av en starkströmsledning enligt en nätkon-
cession för linje enligt ellagen. 

Syftet med undantaget är att underlätta både en snabbare utbygg-
nad av elnät och underhåll av befintligt nät genom att dispens inte 
behöver sökas. Undantaget omfattar endast åtgärder som ryms inom 
koncessionen och inte t.ex. följdföretag som vägar och upplag som 
inte har prövats i koncessionen. Undantaget påverkar inte möjlig-
heten att föreskriva villkor i koncessionen till skydd för naturmiljön. 
Det påverkar inte heller kraven på dispens från andra förbud såsom 
artskyddet eller tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela före-
lägganden och förbud med stöd av 26 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.6. 



SOU 2022:21 Författningskommentar 

633 

19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning 

Särskilt om prövningen av miljöfarlig verksamhet 

5 § 

Paragrafen ändras som en följd av den föreslagna ändringen i 22 kap. 
25 § som även ska tillämpas vid länsstyrelsernas och kommunernas 
prövning av miljöfarlig verksamhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

22 kap. Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna 
i ansökningsmål 

25 § 

Det läggs till en ny punkt i paragrafen som anger att en dom som 
innebär att tillstånd ges till en verksamhet i förekommande fall ska 
innehålla bestämmelser om de villkor som behövs för att minska miljö- 
och klimatpåverkan från sådana transporter som utgör följdföretag 
enligt 16 kap. 7 §. 

Bestämmelsen i 16 kap. 7 § reglerar bara vad som ska beaktas vid till-
ståndsprövningen, inte i vilka avseenden man får föreskriva villkor. 
För att förtydliga vad som redan gäller enligt praxis anges i bestämmel-
sen att sådana villkor alltid ska övervägas och föreskrivas i förekom-
mande fall. 

Exempel på villkor kan vara att tillgängliggöra möjligheter att ladda 
elfordon, att verka för att transporter till och från en verksamhet görs 
på ett miljöanpassat sätt, att gods transporteras i så hög grad som möj-
ligt på järnväg eller fartyg eller att föreskriva om handlingsplaner, t.ex. 
att ställa upp mål att andelen trafik med vissa transportsätt inte ska 
öka eller att regelbundet analysera transportlösningar och genomföra 
förbättringar i samråd med tillsynsmyndigheten. Handlingsplanerna 
kan sedan utgöra stöd för tillsynsmyndigheten att kräva uppföljningar 
i miljörapporten. 

Övervägandena finns i kapitel 8.3. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt andra punkten ska de nuvarande bestämmelserna även i fort-
sättningen gälla i mål och ärenden som är under handläggning. Bestäm-
melsen innebär att äldre föreskrifter även ska tillämpas av överprövande 
myndigheter och domstolar sedan ett sådant mål eller ärende har 
överklagats. 

Övervägandena finns i kapitel 9, 10 och 11. 

13.2 Förslaget till lag om ändring i ellagen 
(1997:857) 

2 kap. Nätkoncession och ledningar vid trafikleder 

Förutsättningar för nätkoncession 

12 a § 

Paragrafen är ny och anger när en starkströmsledning som kräver 
nätkoncession för linje ska anses lämplig från allmän synpunkt enligt 
12 §. I första stycket anges kriterier för den prövning om ledningen 
behövs eller är lönsam som ska göras inom ramen för bedömning av 
lämplighet. 

Enligt första punkten i första stycket ska en ledning anses lämplig 
om den behövs för att uppfylla skyldigheter enligt denna lag eller 
krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Det 
avser t.ex. ledningar som behövs för att uppfylla skyldigheten i 3 kap. 
6 § att ansluta en elektrisk anläggning. Första stycket första punkten 
omfattar endast anslutningsledningar. Förstärkningar som är nödvän-
diga för att anslutningen ska kunna genomföras men som avser övriga 
delar av nätet omfattas inte. Sådana förstärkningar prövas i stället en-
ligt andra eller tredje punkterna i första stycket. Ett exempel på led-
ningar som behövs för att uppfylla EU-rättsliga krav är ledningar som 
är nödvändiga för att uppfylla artikel 16 (8) i elmarknadsförordningen 
(2019/943/EU). Prövningen enligt första punkten är begränsad till en 
bedömning av om ledningen behövs för att fullgöra en skyldighet 
enligt ellagen eller EU-rätt. En ansökan om linjekoncession kan göras 
av någon annan än det nätföretag som är skyldig att bygga en ledning 
enligt första stycket första punkten. Det krävs alltså inte att sökanden 
är den aktör som är skyldig att uppfylla ett lagkrav. För att punkten 
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ska anses uppfylld är det tillräckligt att skyldigheten finns och att 
ledningen behövs för att uppfylla den skyldigheten. Bestämmelser 
om att sökanden ska vara lämplig från allmän synpunkt att utöva 
nätverksamhet finns i 16 §. 

Enligt första stycket andra punkten ska en ledning anses lämplig 
om det behövs en ledning för en säker och tillräcklig elförsörjning. 
Begreppet tillräcklig innebär att ledningen ska vara tillräcklig för 
både existerande och förväntade framtida behov. Sådana behov kan vara 
ökad efterfrågan på el t.ex. på grund av elektrifiering, ökad elproduk-
tion t.ex. havsbaserad vindkraft eller förändrade flöden på grund av 
förändringar i utländsk överföringskapacitet. Ett behov kan också upp-
stå för att drift- och leveranssäkerhet kräver ökad kapacitet i elnätet. 

Ökad kapacitet behövs om befintligt nät inte kan tillgodose en över-
föring som motsvarar elförsörjningens behov eller förväntade framtida 
behov. Kravet på utredning för att ett antagande om framtida behov 
ska anses vara rimligt och välgrundat ska anpassas till det enskilda fallet. 

Vid t.ex. förstärkningar som krävs för att kunna ansluta plats-
specifik verksamhet är det tillräckligt att ge in underlag som ger stöd 
för realistiska planer att etablera verksamheten tillsammans med en 
beskrivning av befintliga ledningars kapacitet och motivering varför 
denna kapacitet behöver öka. När förstärkningar krävs för att till-
godose efterfrågan på el t.ex. på grund av utvecklingen i en region 
eller stad, elektrifiering eller etablering av industri respektive elektri-
fiering av transportsektorn ska utredningen ge stöd för ett rimligt 
antagande om framtida överföringsbehov, t.ex. genom prognoser. 
Det krävs inte faktiska ansökningar om anslutning. 

Utredning av behov av ökad kapacitet kan också, särskilt i fråga 
om transmissionsnät, baseras på scenarier om nationellt elbehov och 
målsättningar för elektrifieringen i kombination med antaganden om 
utvecklingen i berörda områden. Det krävs inte att behovet framgår 
av en nätutvecklingsplan eller, för transmissionsnätets del, en invester-
ingsplan men en sådan plan kan utgöra ett bra underlag för att be-
döma behovet. Om det framkommer skäl att ifrågasätta om en led-
ning är förenlig med nationella planer för utbyggnad av elnätet ska 
det beaktas inom ramen för behovsprövningen. Ledningar som skulle 
försvåra en planerad utveckling av elnätet på nationell nivå ska inte 
anses lämpliga ur allmän synpunkt. 

Av första stycket tredje punkten följer att en ledning också ska anses 
lämplig om ökad nätkapacitet bedöms vara samhällsekonomiskt lön-
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sam. Ledningar som inte behövs av de skäl som anges i första och andra 
punkterna i första stycket ska alltså ändå anses lämpliga om sökanden 
kan visa att den samhällsekonomiska nyttan med ökad nätkapacitet 
överväger nackdelarna. Exempel på det är marknadsintegrerande skäl, 
t.ex. när ökad nätkapacitet behövs som ska öka överföringskapaciteten 
mellan elområdena i syfte att jämna ut eller sänka elpriser. 

Första stycket fjärde punkten anger att ledningar som inte uppfyller 
något av kriterierna i första till tredje punkten ändå kan anses lämpliga 
under förutsättning att de behövs för att tillgodose ett annat angeläget 
allmänt intresse. 

Det är tillräckligt att nätföretaget visar att ett av kriterierna i första 
till fjärde punkten i första stycket är uppfyllt. 

Enligt paragrafens andra stycke ska en ledning som ska anses vara 
lämplig från allmän synpunkt enligt första stycket också ha en ända-
målsenlig placering i nätet och ändamålsenlig teknisk utformning i 
fråga om lik- eller växelström och spänning. Andra stycket redovisar 
uttömmande i vilken utsträckning ledningens lokalisering och tekniska 
utformning ska prövas inom ramen för 12–12 a §. De aspekter som 
ska beaktas är sådana som avser mer systemmässiga överväganden 
om typ av ledning, ledningens funktion och den valda nätlösningen. 
Ändamålsenlighet innebär en prövning av om den valda placeringen 
eller utformningen är funktionell för det behov eller den lönsamhet 
som enligt första stycket utgör ändamålet med ledningen. Det kan 
också inkludera en bedömning att vald placering eller utformning 
inte är ett orimligt kostsamt sätt att uppnå avsedd funktion på. 

Frågor som till följd av bestämmelsen inte ska prövas vid bedöm-
ningen av om ledningen är lämplig från allmän synpunkt är t.ex. alter-
nativa sätt att uppnå ändamålet med ledningen, ledningens lokalisering 
mellan aktuella stationer, andra frågor kring ledningens utformning 
än de som listas i andra stycket eller om ledningen kommer att upp-
fylla tvingande lagkrav om elsäkerhet, elkvalitet och driftsäkerhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.1. 

12 b § 

Paragrafen är ny och anger att den som avser ansöka om nätkonces-
sion för linje för en starkströmsledning som kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan får begära förhandsbesked i fråga om en led-
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ning uppfyller kraven för att anses lämplig från allmän synpunkt enligt 
12 a §. 

En begäran om förhandsbesked leder till en prövning om ledningen 
eller ökad nätkapacitet behövs enligt någon av punkterna i 12 a § 
första stycket. Prövningen omfattar även kraven i 12 a § andra stycket 
om att ledningen ska ha en ändamålsenlig placering i nätet och ända-
målsenlig teknisk utformning i fråga om likström eller växelström 
samt spänning. 

Förhandsbesked kan endast sökas för koncessioner som prövas av 
nätmyndigheten och inte för utlandsförbindelser som prövas av reger-
ingen enligt 2 kap. 4 §. Bestämmelsen har som övergripande syfte att 
förenkla och snabba upp utbyggnad av elnätet. Ett positivt förhands-
besked innebär att nätmyndigheten beslutar att ett eller flera av de 
ledningsalternativ som ingår i begäran uppfyller kraven för allmän 
lämplighet i 12 a §. Det innebär inte att de är de enda ledningsalter-
nativen som kan uppfylla dessa krav. 

Begäran om förhandsbesked får enligt paragrafens andra stycke 
också avse om en eller flera alternativa utformningar av starkströms-
ledningen är förenliga med ändamålet med ledningen, föreskrifter en-
ligt 3 kap. 9 §, målen för driftsäkerhet enligt 8 kap. 3 b § och föreskrif-
ter meddelade enligt elsäkerhetslagen (2016:732). En sådan begäran 
får bara avse alternativ som kan få en avgörande påverkan på möjlig-
heten att uppfylla dessa föreskrifter eller mål. Bestämmelsen mot-
svarar förutsättningarna för att föreskriva villkor i 18 § andra stycket. 
En begäran om en sådan bedömning förutsätter och utgör en del av en 
begäran om förhandsbesked enligt första stycket. Det kan t.ex. avse 
frågan om nätmyndigheten anser att det är förenligt med målen för 
driftsäkerhet att sambygga ledningen med en eller flera andra ledningar 
eller om det är förenligt med kraven på god kvalitet på överföringen 
av el att anlägga viss mängd kabel längs en växelströmsledning. Där-
emot kan det inte avse frågan om en viss lokalisering mellan angivna 
anslutningspunkter uppfyller dessa krav. 

Elnätet är ett integrerat system och de förstärkningar som plane-
ras i elnätet har ofta inbördes beroenden. Förhandsbesked får därför 
enligt tredje stycket begäras samlat för flera starkströmsledningar om 
de är av sammanhängande betydelse. 

Genom ett förhandsbesked kan på ett tidigt stadium avgöras om 
en ledning är lämplig ur allmän synpunkt. Det innebär samtidigt att 
ett ledningsalternativ som inte bedöms lämpligt enligt 12 a § kan av-



Författningskommentar SOU 2022:21 

638 

skrivas i ett tidigt skede. Det kan även bekräfta ett nätföretags bedöm-
ning att en viss utformning av en ledning är förenlig eller inte med 
kraven i paragrafens andra stycke, vilket kan underlätta samråd och 
efterföljande koncessionsprövning. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

12 c § 

Paragrafen är ny och anger att en begäran om förhandsbesked ska ges 
in till nätmyndigheten innan avgränsningssamråd inleds enligt 17 § 
tredje stycket 2. Det betyder att en begäran ska avvisas om den ges 
in till nätmyndigheten efter det att sådant samråd har inletts. 

Nätmyndigheten ska besluta om förhandsbesked senast sex måna-
der efter att en fullständig begäran kommit in till nätmyndigheten. 
En begäran kan behöva kompletteras och ska anses vara fullständig 
när all information som behövs för att begäran ska kunna prövas har 
kommit in till nätmyndigheten. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

12 d § 

Paragrafen är ny och anger att ett positivt förhandsbesked enligt 
12 b § är bindande i koncessionsprövningen för nätmyndighetens be-
dömning enligt 12 a §. Ett positivt förhandsbesked för ett lednings-
alternativ innebär att den ska anses uppfylla kraven för allmän lämp-
lighet vid den efterföljande koncessionsprövningen. Bestämmelsen 
innebär att nätmyndigheten inte ska pröva om ledningen är lämplig 
ur allmän synpunkt en gång till inom ramen för koncessionspröv-
ningen. Förhandsbeskedet är bara bindande för nätmyndigheten och 
inte för andra prövningar som t.ex. Lantmäteriets prövning av led-
ningsrätten. 

Ett positivt förhandsbesked är endast bindande för bedömningen 
av om ledningen uppfyller kraven för allmän lämplighet enligt 12 a § 
och påverkar inte den prövning enligt miljöbalken som görs inom 
ramen för koncessionen. Om det i ett positivt förhandsbesked anges 
att en alternativ utformning av ledningen är eller inte är förenlig med 
ändamålet eller kraven i 12 b § andra stycket är den bedömningen inte 
bindande för prövningen. Det får dock ses som vägledande för be-
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dömningen av att det alternativet inte ska behöva redovisas i den 
specifika miljöbedömningen eller kan omfattas av villkor enligt 18 § 
andra stycket. 

Ett förhandsbesked upphör att gälla om ansökan om nätkonces-
sion för linje inte kommit in till nätmyndigheten inom tre år från att 
förhandsbeskedet beslutats. Om en ansökan kommer in inom tre år 
fortsätter förhandsbeskedet att gälla tills koncessionsprövningen är 
klar. Ett positivt förhandsbesked hindrar inte nätföretaget från att 
ansöka om koncession för ett annat ledningsalternativ än det som har 
prövats i förhandsbeskedet. Förhandsbeskedet saknar då relevans för 
prövningen av den ledning nätföretaget ansöker om koncession för 
och det sökta ledningsalternativet får prövas enligt 12 a § genom det 
ordinarie förfarandet i koncessionsprövningen. 

Nätmyndigheten kan förlänga giltigheten av ett förhandsbesked 
med sammanlagt högst två år om det finns särskilda skäl. Det inne-
bär att förhandsbeskedet kan förlängas flera gånger så länge den totala 
tiden inte överstiger två år. Tidsbegränsningen behövs för att säker-
ställa att förhandsbeskeden fyller sitt syfte att bidra till en snabbare 
tillståndsprocess. Exempel på vad som kan utgöra särskilda skäl är 
om det sent i samrådsprocessen eller vid framtagande av miljökonse-
kvensbeskrivning visar sig att det krävs inventeringar av arter som 
bara kan göras vissa tider på året. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

12 e § 

Paragrafen är ny och anger att nätmyndigheten får ompröva ett 
positivt förhandsbesked om det är sannolikt att ledningsalternativet 
inte längre uppfyller kraven för att anses lämplig ur allmän synpunkt 
enligt 12 a §. Det anges inte någon tidsgräns inom vilken en sådan 
omprövning får göras men omprövning är bara relevant innan beslut 
fattas i frågan om nätkoncession eftersom förhandsbeskedet bara är 
bindande för den prövningen enligt 12 d §. 

Ändrade förutsättningar kan göra ett beslut om förhandsbesked 
oriktigt, t.ex. på grund av att avgörande produktion eller förbrukning 
för överföringsbehovet inte kan realiseras, och det behövs en möjlighet 
till omprövning för att säkerställa att ett förhandsbesked inte leder 
till att olämpliga ledningar byggs. 
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Utgångspunkten är enligt 12 d § att ett förhandsbesked är bind-
ande. Det ställs alltså inte något krav på att nätföretaget ska visa att 
förutsättningarna är oförändrade. Om däremot trovärdiga uppgifter 
om ändrade förhållanden har kommit till nätmyndighetens kännedom 
ska den utreda om förutsättningarna har ändrats så att det är sannolikt 
att kraven enligt 12 a § inte längre är uppfyllda. Bedömer nätmyndig-
heten att det är sannolikt ska ett ärende om omprövning inledas och 
handläggas enligt reglerna i förvaltningslagen (2017:900). Det inne-
bär att nätföretaget, och andra som har varit parter i ärendet om för-
handsbesked, ska underrättas om allt material av betydelse för beslu-
tet och ges tillfälle att yttra sig över materialet. 

En omprövning kan leda till beslut om att ärendet om ompröv-
ning avskrivs, vilket innebär att förhandsbeskedet fortsätter vara bind-
ande enligt tidigare beslut, eller att förhandsbeskedet upphävs. För 
att förhandsbeskedet ska upphävas krävs att det är utrett att ledningen 
inte längre uppfyller kraven i 12 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

Tillämpning av miljöbalken 

17 § 

Paragrafens första stycke ändras så att koncession endast får beviljas 
om det är förenligt med 2 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken 
att bygga och använda ledningen. Genom ändringen tydliggörs att 
miljöprövningen inom ramen för en linjekoncession ska avse om den 
ledning som har bedömts lämplig enligt 12 och 12 a §§ kommer att 
kunna byggas och användas på ett sätt som uppfyller miljöbalkens 
krav. Tidigare lydelse saknade motsvarande avgränsning och angav 
allmänt att bestämmelserna i miljöbalken skulle tillämpas på frågor 
om beviljande av nätkoncession för linje. Ändringen syftar till att und-
vika att samma fråga prövas både inom ramen för prövningen av om 
ledningen ska anses lämplig ur allmän synpunkt och enligt miljö-
balkens bestämmelser. 

Paragrafens andra stycke är nytt och klargör att vid bedömningen 
om den sökta ledningens i huvudsak bestämda sträckning är förenlig 
med bestämmelserna i miljöbalken ska 3–4 kap. miljöbalken endast 
tillämpas vid ändrad användning av mark- eller vattenområden. 
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Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljö-
balken inom ramen för en koncessionsprövning kan sägas bestå av 
två moment. Ett moment är att bedöma om det är förenligt med god 
hushållning att använda berörda mark- och vattenområden för över-
föring av el. Överföring av el ingår i begreppet energidistribution. 
Genom att hänvisa till ledningens huvudsakliga sträckning tydliggörs 
att detta moment i prövningen avser en bedömning av användningen 
av de mark- och vattenområden som berörs av sträckningen för ända-
målet överföring av el. Det andra momentet innebär en prövning av 
om ledningen, i sökt sträckning och utformning, riskerar att orsaka 
påtaglig skada på något annat intresse som skyddas enligt bestäm-
melserna. 

Vid prövningen om användningen ändras är det avgörande om 
berörda mark- och vattenområden används för överföring av el. För-
ändringar som fortfarande innebär överföring av el men t.ex. att marken 
används av ett annat nätföretag eller med en annan spänning, överför-
ingskapacitet eller utformning i övrigt innebär inte i sig en ändrad mark-
användning. Om och i de delar förändringen innebär att det mark- 
eller vattenområde som tas i anspråk utökas ska 3–4 kap. miljöbalken 
tillämpas. 

Utöver den faktiska markanvändningen av befintliga ledningar ska 
även det mark- eller vattenområde som omfattas av ett beslut om linje-
koncession anses utgöra pågående användning för överföring av el. 
Om t.ex. ansökan avser spänningshöjning av en 220 kilovolts ledning 
till en 400 kilovolts ledning som ska ersätta den befintliga ledningen 
ska 3–4 kap. miljöbalken inte tillämpas i den utsträckning ansökan av-
ser mark- eller vattenområde som omfattas av den huvudsakliga sträck-
ning som anges i befintlig koncession. 

Ändringen i andra stycket begränsar inte tillämpningen av 3–4 kap. 
miljöbalken vid en omprövning enligt 31 och 35 §§. Bedömningen av 
om annan markanvändning motiverar krav på omlokalisering av led-
ningar på högre spänningsnivåer vid en omprövning ska dock vara 
restriktiv. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.2. 
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17 a § 

Paragrafen är ny och klargör vilka hänsyn som särskilt ska tas vid val 
av teknik mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver nät-
koncession för linje. Med kabel avses både markförlagd kabel och 
sjökabel. Bestämmelsen riktar sig i första hand till nätföretaget när 
det väljer vilket ledningsalternativ det ska söka koncession för och till 
nätmyndigheten när den prövar en ansökan om linjekoncession. 

Vid prövningen av en ansökan om linjekoncession framgår mot-
satsvis av 12 a § andra stycket att den tekniska utformningen i fråga 
om luftledning eller kabel inte aktualiseras inom ramen för pröv-
ningen om ledningen ska anses lämplig från allmän synpunkt. Där-
emot följer av 17 § att byggande och användning av ledningen måste 
vara förenlig med 2–4 kap. samt 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken för 
att koncession ska ges. Hänsynreglerna i 2 kap. miljöbalken kan inne-
bära att valet mellan luftledning eller kabel aktualiseras om skador 
eller olägenheter enligt det kapitlet uppstår och nätföretaget inte 
genom andra åtgärder kan hindra eller motverka att ledningen i aktu-
ell utformning orsakar sådana skador eller olägenheter. Detta gäller 
dock enligt 2 kap. 7 § miljöbalken bara i den utsträckning luftledning 
eller kabel inte kan anses orimlig. 

Av första stycket första punkten framgår att särskild hänsyn ska tas 
till ändamålet med ledningen enligt 12 a §. Det innebär att valet mellan 
luftledning och kabel inte får ske på ett sätt som gör att skyldigheter 
enligt ellagen eller EU-rätten inte kan uppfyllas genom byggande av 
ledningen. Det innebär också att valet inte får ske på ett sätt som 
innebär att en säker och tillräcklig elförsörjning inte kan uppnås eller 
att ökad nätkapacitet inte längre kan anses samhällsekonomiskt lön-
sam om det är fråga om en ledning som motiveras av lönsamhet. Valet 
mellan luftledning och kabel ska vidare göras inom den tekniska ut-
formningen i form av likström eller växelström och den spännings-
nivå som anses ändamålsenlig enligt 12 a § andra stycket. 

Av första stycket andra punkten framgår att särskild hänsyn ska tas 
till kraven på drift och underhåll, god kvalitet på överföringen av el 
enligt 3 kap. och de mål för driftssäkerhet för transmissionsnätet som 
fastställs enligt 8 kap. Valet mellan luftledning och kabel ska alltså 
ske på ett sätt som innebär att dessa krav kan uppfyllas. Det innebär 
att om en jämförelse mellan ett luftlednings- och ett kabelalternativ 
aktualiseras vid prövningen ska hänsyn tas till de anpassningar som 
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kan krävas för att göra alternativen jämförbara när det gäller drift, 
underhåll, god kvalitet på överföringen av el och målen för driftsäker-
het. I den mån ett alternativ inte kan uppfylla dessa krav får det inte 
väljas. Om det däremot är fråga om att anpassningar innebär en mer-
kostnad bedöms rimligheten i den merkostnaden genom tillämpning 
av rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § miljöbalken. 

Av första stycket tredje punkten framgår att särskild hänsyn ska tas 
till förmågan att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i 
elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället en-
ligt elberedskapslagen (1997:288). Det kan t.ex. aktualiseras om en led-
ning är av betydelse för totalförsvaret. Tredje punkten innebär, likt 
andra punkten, att en eventuell jämförelse ska ske mellan jämförbara 
alternativa utformningar av en luftledning och en kabel, i det här fallet 
med avseende på elberedskapsförmågan. Den innebär också att hän-
syn ska tas till om ett alternativ kan innebära en minskad elberedskaps-
förmåga som inte kan åtgärdas genom anpassningar. 

Det kan inte generellt sägas att luftledning eller kabel är att före-
dra enligt någon av punkterna i bestämmelsen. Förutsättningarna för 
och konsekvenserna av att välja luftledning eller kabel beror bl.a. på 
spänningsnivå och om det är fråga om en likström- eller växelströms-
ledning. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen kan också för-
ändra hur valet mellan luftledning och kabel ska göras. Genom ett be-
myndigande i andra stycket kan regeringen meddela föreskrifter om 
val av teknik mellan luftledning och kabel för ledningar som kräver 
nätkoncession för linje. Sådana föreskrifter kan avse såväl likströms- 
som växelströmsledningar och olika spänningsnivåer som är aktuella 
för linjekoncession. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

Koncessionsvillkor 

18 § 

I paragrafens första stycke tas möjligheten att förena en koncession 
med villkor för anläggningens utförande och nyttjande som behövs 
av säkerhetsskäl bort. Frågor om elsäkerhet och skydd mot person- 
och sakskada regleras numera i elsäkerhetslagen (2016:732) varför några 
villkor av säkerhetsskäl inte behöver föreskrivas i koncessionen. 
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Även möjligheten att förena en nätkoncession med villkor som 
av annat skäl behövs från allmän synpunkt tas bort ur första stycket. 
I samma stycke läggs ett förtydligande till att resurser avser natur-
resurser och en hänvisning till miljöbalken. Ändringarna i första 
stycket är huvudsakligen redaktionella. Sådana villkor som tidigare har 
kunnat föreskrivas av annat skäl från allmän synpunkt kan sedan 
miljöbalkens ikraftträdande föreskrivas för att i övrigt skydda män-
niskors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en 
långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra natur-
resurser. Villkor till skydd för övriga resurser, som inte regleras i hus-
hållningsbestämmelserna, kan föreskrivas för att skydda allmänna 
intressen och enskild rätt. 

Andra stycket är nytt och innebär att villkoren som föreskrivs ska 
vara förenliga med ändamålet med ledningen, föreskrifter enligt 3 kap. 
9 § om vilka krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el 
ska vara av god kvalitet, målen för driftsäkerhet i transmissionsnätet 
som meddelas enligt 8 kap. 3 b § och föreskrifter meddelade enligt 
elsäkerhetslagen (2016:732). Villkor får alltså inte ställas om de inne-
bär att ändamålet med ledningen eller angivna krav inte längre kan upp-
fyllas. Bestämmelsen begränsar möjligheterna att föreskriva villkor 
även för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och 
olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med mark och 
vatten. Ett exempel är att om en ledning inte kan sambyggas med en 
annan ledning av driftsäkerhetsskäl får villkor om sambyggnad inte 
ställas. Bestämmelsen påverkar inte ledningens tillåtlighet enligt miljö-
balken eller kraven på beskrivning av den sökta ledningens miljö-
konsekvenser. Sökanden måste därmed visa att byggande och använd-
ning av den sökta ledningen är förenlig med miljöbalkens krav för att 
koncession ska ges. Är så inte fallet och villkor inte kan föreskrivas 
så att ledningens blir tillåtlig ska ansökan avslås. Däremot kan bestäm-
melsen påverka vilka alternativa lösningar som är relevanta att över-
väga för verksamheten och därmed omfattningen på redovisningen 
av alternativa lösningar enligt 6 kap. 35 § 2 miljöbalken. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5. 
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13 kap. Övriga bestämmelser 

Överklagande till regeringen 

5 § 

Det införs en ny fjärde punkt i paragrafen som anger att ett beslut av 
nätmyndigheten om ett negativt förhandsbesked enligt 2 kap. 12 b § 
som avser en starkströmsledning som ingår i ett transmissionsnät får 
överklagas till regeringen direkt när ett sådant beslut är taget. 

I ett nytt andra stycke anges att ett positivt förhandsbesked som 
avser en sådan ledning endast får överklagas till regeringen i samband 
med överklagande av slutligt beslut om nätkoncession. 

Ett positivt förhandsbesked innebär att nätmyndigheten beslutar 
att ett eller flera av de ledningsalternativ som ingår i begäran upp-
fyller kraven för allmän lämplighet i 2 kap. 12 a §. Ett positivt för-
handsbesked kan inkludera en bedömning att en alternativ utform-
ning av ledningen inte är förenlig med ändamålet eller kraven i 12 b § 
andra stycket. Ett negativt förhandsbesked betyder att inget led-
ningsalternativ som ingår i begäran uppfyller kraven i 2 kap. 12 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

Överklagande till mark- och miljödomstol 

6 § 

Det görs ett tillägg i paragrafen om att andra positiva förhands-
besked som ges enligt 2 kap. 12 b § än de som överklagas till reger-
ingen enligt 5 § får överklagas endast i samband med överklagande 
av slutligt beslut om nätkoncession. Det betyder samtidigt att nega-
tiva förhandsbesked får överklagas direkt när ett sådant beslut är taget. 

Övervägandena finns i avsnitt 6.5. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt andra punkten ska de nuvarande bestämmelserna även i fort-
sättningen gälla i mål och ärenden som är under handläggning. Bestäm-
melsen innebär att äldre föreskrifter även ska tillämpas av överprö-
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vande myndigheter och domstolar sedan ett sådant mål eller ärende 
har överklagats. 

Övervägandena finns i kapitel 10. 

13.3 Förslaget till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

3 kap. Översiktsplan 

Samråd om kommunens förslag 

6 b § 

Det införs ett nytt andra stycke i paragrafen som innebär att för det 
fall en strategisk miljöbedömning ska göras för en plan som medför 
betydande trafikflöden, ska kommunen redogöra för hur handlings-
alternativ påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
förutsättningarna för effektivare användning av befintlig transport-
infrastruktur. Det tidigare andra stycket blir ett tredje stycke. 

Genom ändringen införlivas den s.k. fyrstegsprincipen i samhälls-
planeringen som en del i miljöbedömningar av översiktsplaner som 
ger upphov till betydande trafikflöden. Fyrstegsprincipen ska leda 
till att brister i transportsystemet i första hand ska hanteras genom 
andra åtgärder än större ombyggnationer eller tillbyggnationer av 
transportinfrastruktur. Fyrstegsprincipen ska bidra till god resurshus-
hållning och en hållbar samhällsutveckling. 

Med en plan som medför betydande trafikflöden avses i detta sam-
manhang t.ex. en plan som medger köpcentrum och parkeringsanlägg-
ningar som kan förväntas medföra en betydande påverkan på miljön, 
bl.a. på grund av den folk- och trafiktillströmning som dessa anlägg-
ningar ger upphov till. Även handelsområden belägna i utkanten av 
eller utanför sammanhållen bebyggelse kan utgöra exempel på en sådan 
åtgärd som ger upphov till betydande trafikflöden. 

För en plan gällande t.ex. ett nytt handelsområde bör kommunen 
därför redogöra för hur transportefterfrågan påverkas av den valda 
lokaliseringen. Bedömningar som ska göras kan gälla frågor om lokali-
seringen kommer att öka efterfrågan på biltransporter i kommunen 
i samband med handel och om det finns andra mindre transportdri-
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vande lokaliseringar. Kommunens redogörelse kan ske i miljökonse-
kvensbeskrivning, planhandling eller annat dokument. 

I samband med val av lokalisering för ny handelsverksamhet är det 
också viktigt att det finns möjligheter till god kollektivtrafik och möj-
ligheter till cykel och gång när det är möjligt och önskvärt. 

För att möjliggöra effektivare användning av befintligt transport-
system och infrastruktur bör tillkommande verksamheter med bety-
dande trafikflöden förläggas till områden där redan hög tillgänglig-
het finns. Dessutom bör den befintliga infrastrukturen ge möjlighet 
att främja resurseffektiva transporter, vilket för persontransporter 
kan handla om kollektivtrafikfiler för bussar. För godsverksamheter 
med betydande trafikflöden kan det betyda möjligheter till effekti-
vare och samordnade godstransporter, t.ex. genom anslutning till 
järnväg, närhet till kombiterminal för gods, möjligheter till sam- och 
omlastning samt tillgång till infrastruktur för el och förnybara driv-
medel. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.5. 

10 § 

Sjätte punkten i första stycket är ny och innebär att länsstyrelsen under 
samrådsförfarandet för översiktsplaner även ska verka för att dämpa 
transportefterfrågan och skapa förutsättningar för effektivare använd-
ning av befintlig transportinfrastruktur samt främjar resor med kol-
lektiva färdmedel, gång och cykel. 

I den nya punkten tydliggörs länsstyrelsens uppdrag i samråds-
processen att verka för ett transporteffektivt samhälle. Begreppet trans-
porteffektivt samhälle definieras i avsnitt 8.2.1. 

En dämpad transportefterfrågan kan nås genom att vid nya be-
byggelseområden ordna ett tillkommande bebyggelseområde så att 
dels dess yttre tillgänglighet kan uppnås genom en lämplig lokaliser-
ing och en bebyggelsesammansättning som främjar närhet till service 
och andra samhällsfunktioner, dels den inre tillgängligheten kan upp-
nås med gång- och cykeltrafik genom områdets närmare fysiska ut-
formning. 

För att möjliggöra effektivare användning av befintligt transport-
system och infrastruktur bör tillkommande verksamheter med bety-
dande trafikflöden förläggas till områden där redan hög tillgänglighet 
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finns. Dessutom bör den befintliga infrastrukturen ge möjlighet att 
främja energieffektiva transportmedel, vilket för persontransporter 
kan handla om kollektivtrafikfiler för bussar. 

Tillgången till kollektiva färdmedel kan beaktas genom att hänsyn 
tas till behovet av att nå nya bebyggelseområden med andra färd-
medel än bil. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

Granskning av kommunens förslag 

16 § 

Femte punkten i andra stycket är ny och innebär att länsstyrelsen i ett 
granskningsyttrande ska ange om planförslaget kan motverka en däm-
pad transportefterfrågan, effektivare användning av befintlig transport-
infrastruktur samt främjandet av resor med kollektiva färdmedel, gång 
och cykel. I likhet med 10 § avses med bestämmelsen att tydliggöra 
länsstyrelsens uppdrag att verka för ett transporteffektivt samhälle. 
Se vidare om innebörden av dessa begrepp i kommentaren till 10 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 

Detaljplanens omfattning och utformning 

34 a § 

Paragrafen är ny och innebär att för det fall att en strategisk miljö-
bedömning ska göras för en plan som medför betydande trafikflöden, 
ska kommunen redogöra för hur handlingsalternativ påverkar trans-
portefterfrågan och val av transportsätt samt förutsättningarna för 
effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Se vidare om 
innebörden av dessa begrepp i kommentaren till 3 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.5. 
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5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

Samråd och kungörelse 

14 § 

Femte punkten i första stycket är ny och innebär att länsstyrelsen under 
samrådet i detaljplaneprocessen särskilt ska verka för en dämpad trans-
portefterfrågan och skapa förutsättningar för effektivare användning 
av befintlig transportinfrastruktur samt främja resor med kollektiva 
färdmedel, gång och cykel. I likhet med 3 kap. 10 § avses med bestäm-
melsen att tydliggöra länsstyrelsens uppdrag att verka för ett transport-
effektivt samhälle. Se vidare om innebörden av dessa begrepp i kom-
mentaren till 3 kap. 10 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt andra punkten ska de nuvarande bestämmelserna även i fort-
sättningen gälla i mål och ärenden som är under handläggning. Be-
stämmelsen innebär att äldre föreskrifter även ska tillämpas av över-
prövande myndigheter och domstolar sedan ett sådant mål eller ärende 
har överklagats. 

Övervägandena finns i kapitel 11. 
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Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande av experten Kerstin Blom Bokliden 

Klimaträttsutredningen har haft det viktiga uppdraget att se över 
relevant svensk lagstiftning i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
att Sveriges klimatmål ska kunna nås. I slutbetänkandet lämnas ett 
flertal förslag till förändringar i olika lagrum. Flera av dem ser jag som 
huvudsakligen positiva. Däremot tar andra av de lämnade förslagen 
inte tillräcklig hänsyn till det lokala kunnandet och behovet av avväg-
ningar i den lokala situationen. 

Snabbare utbyggnad av elnätet 

Alternativ sträckning och ledning ovan eller under mark 

Det är angeläget att möjliggöra en snabbare utbyggnad av elnätet. 
Samtidigt finns ett behov att säkerställa ett fortsatt kommunalt in-
flytande över markanvändningen i kommunen ur ett brett samhälls-
perspektiv och med beaktande av lokala utvecklingsmöjligheter. Därför 
är jag tveksam till att lämplighetsprövningen vid linjekoncession inte 
längre ska omfatta ledningens lokalisering mellan stationer och att 
luftledning så tydligt framhålls som huvudalternativ för högspän-
ningsledning för växelström. 

Ändringen som utredningen föreslår i förordningen om elnäts-
koncession (5 kap. 5 §) innebär att det inte längre ska redovisas alter-
nativa sträckor i ansökan. Detta ska i stället regleras enligt miljöbalkens 
krav på miljökonsekvensbeskrivning. 

Utredningen har inte tillräckligt tydligt visat att förslagen inte 
otillbörligt inskränker det lokala inflytandet. Det är inte tillräckligt 
att endast pröva effekter som omfattas av miljöprövningen. Om för-
slagen innebär att kommunernas möjlighet till inflytande minskar 
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måste ett relevant underlag och samråd kring ledningens lokalisering 
med kommun och markägare säkerställas på annat sätt i samband med 
miljöprövningen eller andra processer, såsom nätutvecklingsplaner. 

Avvägningen mellan luftledning och markkabel förtydligas i för-
slag till tillägg i ellagen (17 a §) genom att framhålla luftledning som 
huvudregel. I förordningen för nätkoncession föreslås luftledning 
(över 130 kV) vara utgångspunkt. Hänsyn ska tas till överförings-
kvalitet, driftsäkerhet och störningar, vilket i så gott som samtliga 
fall talar för luftledning som lösning, utan att beakta samhällsekono-
misk nytta ur bredare perspektiv. Jag anser att utredningen inte till-
räckligt tydligt har redovisat konsekvenserna av detta fokus. Även 
här skulle det behövas ett tillägg om hänsyn till samhällsekonomisk 
nytta och kostnad, inklusive markanvändning. Som utredningen också 
påpekar kan valet förändras till följd av den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen. 

Sammantaget riskerar dessa förslag att minska det lokala själv-
bestämmandet och minska möjligheterna till dialog och förankring 
med de som berörs begränsas påtagligt. 

Transporteffektivt samhälle 

Transporteffektivitet regleras inte i PBL 

Utredningen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (PBL) avseende 
transportefterfrågan, val av transportsätt och förutsättningar för en 
effektivare användning av befintlig transportinfrastruktur. Frågorna 
är självklart av stor vikt för en hållbar omställning. Jag anser däremot 
inte att frågeställningarna på detta sätt kan hanteras genom fysisk 
planering i enlighet med PBL. 

Det är av stor vikt att rätt frågor löses i rätt lagstiftning. Förslag 
till ändringar i PBL måste göras med förståelse för de olika planinstru-
mentens skala, räckvidd och genomförbarhet. Likaså måste förståelse 
finnas för räckvidd och ansvar hos de olika parter som har uppgifter 
i planprocesserna. Risken är annars stor att målen med föreslagna 
lagändringar inte kommer att uppnås, utan i stället göra processerna 
mer komplicerade. 

Att transporter och transporteffektivitet så långt det är möjligt 
beaktas i fysisk planering, är redan i dag en självklarhet. Däremot är 
trafik och transporter frågor som endast till begränsad del kan reg-
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leras av den fysiska planeringen. Vad som utgör transporteffektivitet 
är en bedömningsfråga som kan ses ur många olika perspektiv, in-
tressen och förändringar över tid. 

Ett ökat fokus på frågorna från statens sida kan ske på andra sätt 
än genom förändringar i lagstiftningen, exempelvis genom förbättrad 
vägledning, eller ökad kompetens hos olika aktörer. 
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Kommittédirektiv 2019:101 

Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå 
Sveriges klimatmål 

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2019 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att 
det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Syftet är att skapa bättre 
förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. 

Utredaren ska bl.a. 

• se över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt 
verktyg för att nå klimatmålen, 

• identifiera annan relevant lagstiftning som kan ha betydelse för 
att nå klimatmålen, 

• redovisa på vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna 
att nå klimatmålen, 

• prioritera lagstiftningarna utifrån förutsättningar att bidra till att 
dessa mål kostnadseffektivt nås, 

• se över denna lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får 
genomslag, 

• lämna nödvändiga författningsförslag, 

• redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov, och 

• i konsekvensanalysen bl.a. beskriva hur förslagen påverkar svenska 
företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de 
globala koldioxidutsläppen. 
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Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 15 maj 2022. 

Bakgrund 

Det klimatpolitiska ramverket 

Under 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Ramverket syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en ambi-
tiös och effektiv klimatomställning. Det klimatpolitiska ramverket 
består av nationella klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 

Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att där-
efter nå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser 
från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre 2045 än ut-
släppen 1990. Målet omfattar inte alla utsläpp, bl.a. omfattas inte upp-
tag i sektorn för markanvändning och skogsbruk. För att nå nettonoll-
utsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas i enlighet med 
internationellt beslutade regler. Kompletterande åtgärder som är kända 
i dag handlar om nettoupptag i skog och mark, verifierade utsläpps-
minskningar genom investeringar i andra länder samt avskiljning och 
lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), s.k. minusutsläpp. 

Två av etappmålen på väg mot det långsiktiga målet innebär att 
utsläppen i Sverige i de sektorer som inte omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter senast år 2030 bör vara minst 63 pro-
cent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. Lik-
som för nettonollmålet till 2045 omfattar etappmålen inte utsläpp och 
upptag i sektorn för markanvändning och skogsbruk. För att nå etapp-
målen till 2030 och 2040 får kompletterande åtgärder tillgodoräknas 
i enlighet med internationellt beslutade regler upp till 8 procent-
enheter för 2030 respektive 2 procentenheter för 2040. Det tredje 
etappmålet är att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 
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Sveriges klimatmål nås inte med nuvarande styrmedel 

Sveriges utsläpp av växthusgaser har sedan 1990 minskat med 27 pro-
cent. Minskningen skedde framför allt mellan år 2003 och 2014. 
Därefter har minskningen bromsat in och 2017 var det tredje året i 
rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent. År 2018 mins-
kade utsläppen med 1,8 procent jämfört med 2017. Detta är inte för-
enligt med de klimatpolitiska målen till 2030, 2040 och 2045. Minsk-
ningstakten skulle behöva vara i genomsnitt mellan 5 och 8 procent 
per år. De scenarier som Naturvårdsverket har tagit fram över svenska 
utsläpp och upptag av växthusgaser till och med 2045 visar att de mål 
som fastslagits i det klimatpolitiska ramverket inte kommer att upp-
nås med nuvarande styrmedel. I scenarierna baserade på befintliga 
beslutade styrmedel till och med juni 2018 bedöms de totala svenska 
utsläppen av växthusgaser år 2045 vara 34–41 procent lägre än år 1990, 
vilket innebär ett utsläppsgap till målet på 31–36 miljoner ton 2045. 
Nuvarande åtgärder och styrning bedöms således inte räcka för att 
klimatmålen ska kunna nås. 

Lagstiftning som kan hämma förutsättningarna att nå klimatmålen 

I Sverige tillämpas en rad styrmedel som direkt eller indirekt påverkar 
växthusgasutsläppen. Basen i styrningen är prissättning av utsläpp – 
dels genom skattesystemet, dels genom EU:s utsläppshandelssystem. 
Exempelvis bedöms den svenska koldioxidskatten klart ha dämpat 
utsläppen av växthusgaser sedan den infördes 1991. En annan typ av 
styrmedel som påverkar och styr utsläppen i Sverige är den lagstift-
ning som tillämpas på olika verksamheter. Sverige är sedan snart 25 år 
en del av EU och därmed är även unionens lagstiftning en central del 
av det svenska rättssystemet. En stor mängd lagar och andra regler 
har antagits i helt andra syften än att påverka växthusgasutsläppen, 
men påverkar ändå indirekt förutsättningarna för att nå klimatmålen. 
Samtidigt är det centralt att beakta att annan lagstiftning och andra 
mål styr mot andra angelägna samhällsmål med samma status och 
betydelse. Att löpande göra avvägningar vid målkonflikter är en av 
politikens, myndigheters och domstolars viktigaste uppgifter. 

Miljömålsberedningen gjorde i sitt betänkande En klimat- och luft-
vårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) bedömningen att klimat-
frågan behöver integreras i arbetet i alla politikområden och sektorer 
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och på alla nivåer i samhället. Detta då nästan all mänsklig verksam-
het ger upphov till någon form av miljöpåverkan, och ofta även växt-
husgasutsläpp. Om klimatmålen ska nås är det därför viktigt att se 
över hur klimatfrågan har integrerats i lagstiftning som utformats med 
syfte att reglera olika politikområden och vid behov anpassa denna 
så att den också är i linje med de klimatpolitiska målen. Att Sverige 
når de nationella klimatmålen är en viktig del för att leva upp till de 
åtaganden Sverige har genom FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030 
och Parisavtalet. 

Klimatlagstiftning kan ge såväl synergier som målkonflikter med 
andra samhällsintressen. Samtidigt kan lagstiftning som har andra 
syften påverka utsläpp av växthusgaser i negativ riktning och därmed 
hämma möjligheterna att nå klimatmålen. Till exempel kan krav på 
utformning av bostäder och offentliga lokaler innebära mer omfat-
tande materialåtgång och större uppvärmningsbehov än nödvändigt 
och livsmedelslagstiftningens krav på omhändertagande av olika livs-
medel vid olika platser kan leda till ett stort transportbehov. Det finns 
även lagstiftning som inte är tydlig när det gäller roller och ansvar 
för minskad klimatpåverkan för samhällets aktörer, på lokal, regional 
och nationell nivå. Kommuner och regioner har i dag inte explicit 
ansvar enligt lag för de klimatpolitiska mål som riksdagen satt upp. 
Det finns förvisso exempel på när klimathänsyn inte tas i nödvändig 
utsträckning trots att lagstiftningen medger det, såsom i offentlig upp-
handling, men det finns också exempel på att lagstiftningen inte er-
bjuder kommuner och regioner de verktyg som krävs för att de ska 
kunna ta den klimathänsyn som de önskar. 

En effektiv styrning mot utsläppsmålen genom lagstiftning krä-
ver att de lagar och andra regler som påverkar utsläpp av växthus-
gaser är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Denna utredning syftar 
till att se över all relevant svensk lagstiftning för att skapa förutsätt-
ningar för att nå klimatmålen inom det klimatpolitiska ramverket. 

Dessa kommittédirektiv bygger på en överenskommelse mellan 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
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Utgångspunkter 

All relevant svensk lagstiftning ska ses över 

En lagstiftning är relevant för denna utredning om den – direkt eller 
indirekt – styr eller påverkar utsläpp av växthusgaser från svenskt 
territorium och därmed möjligheten att nå klimatmålen. Det ingår i 
utredarens uppdrag att identifiera relevant lagstiftning, redovisa på 
vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna att nå klimat-
målen och prioritera utredningens arbete utifrån bedömningar om 
lagstiftningarnas förutsättningar att bidra med de största och mest 
kostnadseffektiva utsläppsminskningarna så att dessa mål nås. Ana-
lysen bör påbörjas i utredningens inledande skede och vara vägled-
ande för utredningens arbete. 

Den svenska lagstiftningen är omfattande och en genomgång av 
all lagstiftning för att bedöma dess relevans för klimatmålen vore 
mycket resurskrävande. I syfte att identifiera relevant lagstiftning bör 
utredaren beakta det underlag som redan finns i fråga om att skapa 
förutsättningar för hur klimatmålen ska kunna nås. Sådant underlag 
har tagits fram eller håller på att tas fram bl.a. av Naturvårdsverket, 
Klimatpolitiska rådet och Utredningen om kompletterande åtgärder 
för att nå negativa utsläpp av växthusgaser (dir. 2018:70). 

Skattelagstiftningens utformning har stor betydelse för möjligheten 
att nå de uppsatta klimatmålen. Det är därför angeläget att skatterna 
är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen avser att under 
mandatperioden genomföra en omfattande skattereform och en grön 
skatteväxling, med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på 
jobb och företagande, som båda ska bidra till att klimatmålen ska 
nås. Det ingår därför inte i utredarens uppdrag att i denna utredning 
lämna författningsförslag inom skatteområdet. 

EU:s lagstiftning och internationell rätt påverkar i många fall hur 
svensk lagstiftning kan ändras och möjligheterna att införa nya åt-
gärder. Utredaren ska i översynen beakta EU-lagstiftning och inter-
nationell rätt och kan belysa eventuella brister i denna. 

Det ingår inte i uppdraget att föreslå grundlagsändringar. Det in-
går heller inte i uppdraget att lämna förslag som ändrar nuvarande 
ansvarsfördelning mellan nationell, regional och kommunal nivå eller 
det kommunala självstyret. 

Utredaren ska även i sitt arbete beakta samhällsviktiga funktioner 
exempelvis totalförsvarets långsiktiga behov. 
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Lagstiftning som bedöms ha förutsättningar att bidra till stora 
och kostnadseffektiva utsläppsminskningar ska prioriteras 

Miljöbalken och bestämmelser som har antagits med stöd av den har 
betydande potential att styra utsläppen av växthusgaser i Sverige och 
därmed möjligheten att nå klimatmålen och bidra till den gröna om-
ställningen. En översyn av miljöbalken bör prioriteras, i synnerhet de 
delar som gäller prövning av verksamheter som ger upphov till ut-
släpp av växthusgaser i Sverige men också andra aspekter som prövning 
av verksamheter med lokal miljöpåverkan som bidrar till att nå 
klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimatnyttan 
i prövningen. Vid utformningen av förslagen bör strävan vara förut-
sägbara och effektiva prövningsprocesser som minimerar tiden för 
prövning samt kostnaden och den administrativa bördan för företag. 

Uppdragen 

Se över hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt verktyg 
för att nå klimatmålen 

Miljöbalken och bestämmelser som har antagits med stöd av den är 
centrala för möjligheten att nå klimatmålen och har betydande poten-
tial att styra utsläppen av växthusgaser. En översyn av hur miljö-
balken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå 
klimatmålen bör därför göras. Verksamheter som bidrar till att nå 
klimatmålen, men som har lokal miljöpåverkan, har i dag svårt att till-
godoräkna sig detta i prövningen. Det bör ses över. De delar som 
gäller prövning av verksamheter som ger upphov till utsläpp av växt-
husgaser bör också ses över. I de fall rättsläget är oklart när det gäller 
relationen mellan EU-rätt och nationell rätt ska utredaren inkludera 
detta i översynen och samtidigt belysa hur en eventuell förändring av 
regelverket förhåller sig till den bakomliggande EU-rätten. Utreda-
ren bör även se över hur miljöbalken i övrigt inkluderar klimathän-
syn. Till exempel kan möjligheterna att ställa krav på kompensations-
åtgärder enligt 16 kap. 9 § miljöbalken vid utsläpp av växthusgaser 
behöva ses över, men det kan också handla om att underlätta för 
verksamheter med låg klimatpåverkan eller som på olika sätt kan bidra 
till minskade klimatutsläpp. Utredaren ska lämna nödvändiga författ-
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ningsförslag. Om följdändringar krävs inom annan lagstiftning ska 
utredaren lämna även sådana förslag. 

Utredaren ska även identifiera annan relevant lagstiftning som 
kan ha betydelse för att nå klimatmålen, redovisa på vilket sätt lag-
stiftningen är relevant för möjligheten att nå klimatmålen och prio-
ritera lagstiftning utifrån en bedömning av förutsättningar att bidra 
till de största och mest kostnadseffektiva utsläppsminskningarna så 
att dessa mål nås. Analysen bör påbörjas i utredningens inledande 
skede, vara vägledande för utredningens arbete i nästa fas och ska 
inkluderas i redovisningen av detta uppdrag. 

Göra en översyn av prioriterad lagstiftning och redovisning 
av eventuella ytterligare utredningsbehov 

I en andra fas ska utredningen göra en översyn av annan lagstiftning 
än miljöbalken, som identifierats och bedömts prioriterad och vid 
behov lämna författningsförslag inom dessa områden för att skapa 
förutsättningar för att nå klimatmålen. Utredaren ska även redovisa 
eventuella ytterligare utredningsbehov, i det fall det finns identifie-
rad relevant lagstiftning som bedöms påverka möjligheten att nå kli-
matmålen men där utredaren inte lämnar förslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar ska lämnas enligt 
kommittéförordningen (1998:1474). Konsekvenserna ska anges på 
ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar 
som finns i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Samhällsekonomiska och andra kostnader och nyttor 
för bl.a. verksamhetsutövare, små och medelstora företag, branscher, 
staten, kommuner, regioner, myndigheter, konsumenter och andra 
berörda aktörer ska uppskattas. 

Särskilt konsekvenser, inklusive eventuella synergier och målkon-
flikter, samt påverkan på svenska företags konkurrenskraft och de 
globala koldioxidutsläppen ska beskrivas och analyseras. Därutöver 
ska utredaren särskilt beskriva och så långt som möjligt kvantifiera 
förslagens konsekvenser med avseende på växthusgasutsläppen. För-
slagens politiska och ekonomiska genomförbarhet ska analyseras och 
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beskrivas, inklusive eventuella synergier, målkonflikter och möjlig-
heten att nå berörda politiska mål. Utredaren ska redovisa hur för-
slagen förhåller sig till EU-rätt och internationell rätt. 

Konsekvensanalysen ska påbörjas i utredningens inledande skede 
och löpa parallellt med det övriga arbetet. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska i sitt arbete samråda med berörda myndigheter, orga-
nisationer och pågående relevanta utredningar. Utredaren ska hålla 
sig informerad om och vid behov beakta relevanta förhandlingar och 
arbete på EU-nivå. 

Uppdraget att se över hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt 
verktyg för att nå klimatmålen, samt analysen av annan relevant lag-
stiftning, ska redovisas i delbetänkande senast den 1 december 2020. 

Uppdraget att göra en översyn av prioriterad lagstiftning och redo-
visning av eventuella ytterligare utredningsbehov ska redovisas senast 
den 15 maj 2022, vilket även utgör slutredovisningen. 

 
(Miljödepartementet) 
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Kommittédirektiv 2020:87 

Tilläggsdirektiv till  
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 

Beslut vid regeringssammanträde den 27 augusti 2020 

Förlängd tid för delbetänkande 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 kommittédirektiv om 
översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål 
(dir. 2019:101). Enligt utredningens direktiv skulle ett delbetänkande 
redovisas senast den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 15 maj 2022. 

Utredningstiden för delbetänkandet förlängs. Delbetänkande ska 
i stället redovisas senast den 1 april 2021. 

 
(Miljödepartementet) 
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Kommittédirektiv 2021:50 

Tilläggsdirektiv till  
Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 17 december 2019 kommittédirektiv om att 
se över relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket kan få 
genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle redovisas senast 
den 1 december 2020, men genom tilläggsdirektiv som beslutades den 
27 augusti 2020 förlängdes utredningstiden för delbetänkandet till 
den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 15 maj 2022. 

Utredaren får nu även i uppdrag att  

• utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i 
miljöbalken eller på annat sätt, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 
15 maj 2022. 

Uppdraget att utreda en särskild avvägningsregel i miljöbalken 

Enligt direktiven skulle utredaren i ett delbetänkande se över och före-
slå hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg 
för att nå klimatmålen. I en andra fas ska utredaren enligt direktiven 
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göra en översyn av annan lagstiftning än miljöbalken, som identifierats 
och bedömts prioriterad och vid behov lämna författningsförslag 
inom dessa områden för att skapa förutsättningar för att nå klimat-
målen. Utredaren ska även redovisa eventuella ytterligare utrednings-
behov, i det fall det finns identifierad relevant lagstiftning som be-
döms påverka möjligheten att nå klimatmålen men där utredaren inte 
lämnar förslag. 

Utredningen, som har antagit namnet Klimaträttsutredningen, 
överlämnade den 31 mars 2021 delbetänkandet En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21). Klimaträtts-
utredningen har i delbetänkandet bedömt att det finns behov och ut-
rymme för ytterligare förändringar i miljöbalken än de som har redo-
visats i delbetänkandet. Utredningen bedömer att det i vissa fall ska gå 
att väga en åtgärds eller verksamhets klimatnytta mot dess påverkan på 
människors hälsa och miljön. En verksamhet som trots sin klimatnytta 
inte skulle få tillstånd i dag, eller som skulle begränsas av villkor som 
kan komma att minska klimatnyttan, bör kunna få tillstånd grundat 
på att dess klimatnytta vägs in. Det skulle i det enskilda fallet kunna 
handla om villkor som ställs enligt de s.k. hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken och som minskar klimatnyttan eller att en klimatnyttig 
verksamhet inte får tillstånd på grund av att platsvalsregeln inte är upp-
fylld. Flera frågor kräver dock enligt utredningens mening ytterligare 
fördjupning. 

Enligt direktiven bör prövningen av verksamheter med miljöpåver-
kan som bidrar till att nå klimatmålen men som i dag har svårt att till-
godoräkna sig klimatnyttan i prövningen ses över. Av direktiven fram-
går även att uppdraget att inkludera klimathänsyn i miljöbalken kan 
innebära lättnader för verksamheter med låg klimatpåverkan eller som 
på olika sätt kan bidra till minskade klimatutsläpp. Eftersom klimat-
målet inte är överordnat övriga miljömål är syftet inte att klimat-
nyttan alltid ska väga tyngre än övriga hälso- och miljöintressen, utan 
det ska röra sig om en bedömning i ett enskilt fall där tillstånds-
myndigheten får utrymme att i vissa fall låta klimatnyttan väga tyngre 
än andra hälso- och miljöintressen. En förutsättning är att avvägningen 
inte innebär ett åsidosättande av de skyldigheter som följer av Sveriges 
medlemskap i EU, t.ex. av vad som följer av art- och habitatdirektivet, 
fågeldirektivet eller ramdirektivet för vatten. 

Vid utformningen av en eventuell avvägningsregel är det viktigt 
att överväga t.ex. tillämpningsområdet för en sådan regel, hur och när 
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avvägningen mellan klimatnytta och påverkan på människors hälsa 
och miljön ska göras och hur regeln ska förhålla sig till den rimlig-
hetsavvägning som ska göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken och miljö-
balkens hänsynsregler i övrigt samt hur avvägningen på bästa sätt kan 
samverka med den sektorslagstiftning som utredningen ska analysera 
under sin nästa fas. 

Utredaren ska därför 

• utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel 
i miljöbalken eller på annat sätt, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Redovisning av uppdraget 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast 
den 15 maj 2022. 

 
(Miljödepartementet) 





Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

 12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

 13. Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.

 14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.

 15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

 16. Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet. Fö.

 17. En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. U.

 18. EU:s förordning om terrorism- 
innehåll på internet – kompletteringar 
och ändringar i svensk rätt. Ju.

 19. Utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel. Ju.

 20. Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. Ju.

 21. Rätt för klimatet. M.



Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system. [13]

Sänk tröskeln till en god bostad. [14]

Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande  
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet [16]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

EU:s förordning om terrorisminnehåll 
på internet – kompletteringar och 
ändringar i svensk rätt. [18]

Utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel. [19]

Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. [20]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Sveriges globala klimatavtryck. [15]

Rätt för klimatet. [21]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]

Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. [17] 
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Remiss av Slutbetänkande SOU 2021:21 – En klimatanpassad 
miljöbalk för samtiden och framtiden 

Remissinstanser 

1 Avfall Sverige 

2 Borås kommun 

3 Botkyrka kommun 

4 Boverket 

5 Boxholms kommun 

6 Byggföretagen 

7 Byggherrarna i Sverige AB 

8 Byggmaterialindustrierna 

9 Chalmers tekniska högskola AB 

10 De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige 

11 Domstolsverket 

12 Drivkraft Sverige 

13 Energiföretagen Sverige 

14 Energigas Sverige 

15 Energimarknadsinspektionen 

16 Eskilstuna kommun 

17 Falköpings kommun 

18 Fastighetsägarna 

19 Finspångs kommun 
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20 Fiskebranschens Riksförbund 

21 FMV 

22 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) 

23 Forshaga kommun 

24 Fortum 

25 FORTV 

26 FRA 

27 Föreningen för Samhällsplanering 

28 Försvarsmakten 

29 Gotlands kommun 

30 Greenpeace 

31 Göteborgs kommun 

32 Göteborgs universitet 

33 Havs- och kustfiskarnas PO 

34 Havs- och vattenmyndigheten 

35 Hagainitiativet 

36 Helsingborgs kommun 

37 HSB 

38 Hässleholms kommun 

39 IF Metall 

40 Innovations och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 

41 IVL Svenska Miljöinstitutet 

42 Jernkontoret 

43 Jönköpings kommun 

44 Karlstads kommun 

45 Kemikalieinspektionen 

46 Klimatkommunerna 

47 Konjunkturinstitutet 

48 Konkurrensverket 
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49 Kristianstads kommun 

50 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

51 Kungl. Tekniska högskolan 

52 Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien 

53 Kungliga vetenskapsakademin 

54 Landsorganisationen i Sverige, LO 

55 Lidköpings kommun 

56 Linköpings kommun 

57 Lomma kommun 

58 LRF 

59 LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 

60 Luleå tekniska universitet 

61 Lunds kommun 

62 Länsstyrelsen i Blekinge län 

63 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

64 Länsstyrelsen i Gotlands län 

65 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

66 Länsstyrelsen i Hallands län 

67 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

68 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

69 Länsstyrelsen i Kalmar län 

70 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

71 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

72 Länsstyrelsen i Skåne län 

73 Länsstyrelsen i Stockholms län 

74 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

75 Länsstyrelsen i Uppsala län 

76 Länsstyrelsen i Värmlands län 

77 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

78 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 



4 (8) 

 
 

79 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

80 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

81 Länsstyrelsen i Örebro län 

82 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

83 Malmö kommun 

84 Matfiskodlarna Sverige AB 

85 Mobility Sweden 

86 Mölndals kommun 

87 Naturvårdsverket 

88 Norrbottens Kustfiskares PO, NKPO 

89 Nynäshamns kommun 

90 Näringslivets transportråd 

91 Olofströms kommun 

92 PO Kustfiskarna Bottenhavet 

93 Power Circle 

94 Region Jönköpings län 

95 Region Skåne 

96 Region Stockholm 

97 Region Värmland 

98 Region Västerbotten 

99 Region Östergötland 

100 Renägarförbundet 

101 RISE 

102 Sametinget 

103 Sandvikens kommun 

104 Sjöfartsverket 

105 Skellefteå kommun 

106 SMHI 

107 SmåKom 

108 Skogsindustrierna 
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109 Skogsstyrelsen 

110 Sollentuna kommun 

111 Statens energimyndighet 

112 Statens jordbruksverk 

113 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

114 Stenungssunds kommun 

115 Stockholm stad 

116 Stockholms lokaltrafik 

117 Stockholms universitet 

118 Svebio 

119 SveMin 

120 Svensk Skaldjursodling Producentorganisation ek. för., SSPO 

121 Svensk Torv 

122 Svensk Vindenergi 

123 Svenska bioenergiföreningen, Svebio 

124 Svenska insjöfiskarnas centralförbund 

125 Svensk kollektivtrafik 

126 Svenska Kraftnät 

127 Svenska Naturskyddsföreningen 

128 Svenska Samernas Riksförbund 

129 Svenskt Näringsliv 

130 Sveriges Advokatsamfund 

131 Sveriges allmännytta 

132 Sveriges Fiskares PO, SFPO 

133 Sveriges Hamnar 

134 Sveriges Kommuner och Regioner 

135 Sveriges lantbruksuniversitet SLU 

136 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

137 Sweco Sverige AB 

138 Swedavia 
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139 Swedish Pelagic Federation PO, SPFPO 

140 Säffle kommun 

141 Södertälje kommun 

142 Tillväxtanalys 

143 Trafikanalys 

144 Trafikverket 

145 Transportföretagen 

146 Transportstyrelsen 

147 Tågföretagen 

148 Uniper 

149 Upplands Väsby kommun 

150 Uppsala kommun 

151 Uppsala universitet 

152 Vattenfall 

153 Vellinge kommun 

154 Verket för innovationssystem 

155 VTI 

156 Världsnaturfonden WWF 

157 Värmdö kommun 

158 Västerås kommun 

159 Västtrafik 

160 Växjö kommun 

161 Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen 

162 Åmåls kommun 

163 Återvinningsindustrierna 

164 Älvräddarna 

165 Örebro kommun 

166 Östersunds kommun 

167 Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 

november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
m.remissvar@regeringskansliet.se, i.remissvar@regeringskansliet och med 
kopia till sebastian.axelsson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01364 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 
 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Katja Awiti 
Departementsråd 
 
 
 
 
Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Svar på remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården  

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till riktlinjer för kulturmiljövården med 
kommentar 

 

 

 

 

Datum 

2022-09-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00460 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 
Datum 

2022-09-22 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp2 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00460 1.1.2.1 

  

 

Svar på remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården  

Kommunstyrelsen s beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till riktlinjer för kulturmiljövården med 
kommentar 

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden har tagit fram ett förslag på Riktlinjer för kulturmiljövården. 
Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för 
förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen. Riktlinjerna ersätter 
Borås Stads Kulturmiljöprogram, som antogs av Kommunstyrelsen 2001. 
Riktlinjerna är alltså att betrakta som en revidering av Kulturmiljöprogrammet. 
Till grund för urvalet av kulturmiljöer ligger en omfattande inventering av 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.  

Styrdokumentet ska skapa tydligare utrymme för kulturmiljöfrågor inom ramen 
för samhällsbyggnadsprocessen och sprida kännedom om värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun. Detta för att främja att kulturmiljöer skyddas, 
används och utvecklas.  

Det är positivs att Kulturmiljöprogrammet har gjorts om till riktlinjer eftersom 
det förtydligar styrdokumentet. I översiktsplanen finns fyra riktlinjer för 
områden med höga kulturmiljövärden, riktlinjerna är beskrivna i 
styrdokumentet vilket är positivt.  

Kommunstyrelsen vill kommentera följande riktlinje: 

”Vid upprättande eller revidering av detaljplaner och liknande handlingar som innefattar 
utpekade kulturmiljöer, ska skyddet av befintliga kulturhistoriska värden ingå som ett av 
planens uttalade syften.” 

För att skydda befintliga kulturhistoriska värden så är det viktigt att det finns 
med i syftet när detaljplaner tas fram. Samtidigt så vill kommunstyrelsen påpeka 
att detta inte får vara ett hinder för att utveckla våra orter, där det finns stora 
kulturhistoriska områden. Det är viktigt att definiera vad som är skyddsvärt så 
att det blir möjligt att utveckla orterna och samtidigt bevara orternas identitet.   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 4 Riktlinjer för kulturmiljövård, 20220520 
2. Bilaga 5, Beskrivningar av kulturmiljöerna, 20220220 
3. Bilaga 2, Regelverk för skydd av kulturmiljöer, 20220520 



Borås Stad 
  Sida 
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4. Bilaga 3, Kultur och bebyggelsehistorisk bakgrund, 20220520 

Beslutet expedieras till 

1.  Kulturnämnden, kn.diarium@boras.se 
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 
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Regelverk för skydd av kulturmiljöer 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer skyddas genom flera olika lagar och 

regelverk. Begreppet ”K- ärkt” a vä ds ibland för utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

o h iljöer. ”K- ärkt” har i ge  for ell etydelse, uta  ka  ses so  ett vardagligt samlingsnamn för 

olika typer av lagskydd för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. De viktigaste av 

sådana lagskydd presenteras nedan. Mer fördjupad information finns sammanställd bl.a. på 

Riksantikvarieämbetets och Boverkets webbplatser.  

Plan- och bygglagen 
I Plan- och bygglagen regleras hanteringen av den byggda miljön genom bestämmelser om underhåll, 

ändring och tillägg av bebyggelse. Det innebär att det även är denna lagstiftning som utgör ramarna 

för hanteringen av kulturhistoriska värden i bebyggelsen. Med Plan- och bygglagen som grund har 

kommunen genom sin planerings- och bygglovsverksamhet därför ett övergripande tillsynsansvar för 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Bland annat finns det bestämmelser om hur 

kommunerna ska hantera kulturvärden som ett allmänt intresse i planerings- och bygglovsprocesser. 

Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden, platsers natur- och kulturvärden och en god 

helhetsverkan. Dessa hänsynskrav gäller vid kommunens planläggning och vid ärenden om bygglov 

men även vid andra åtgärder som inte kräver lov.  

Det finns även grundläggande underhålls- och varsamhetskrav som gäller generellt för alla 

byggnader. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader har utöver det generella skyddet även 

ett särskilt skydd genom en bestämmelse om förbud mot förvanskning. Kulturmiljöer och enskilda 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan enligt Plan- och bygglagen dessutom förses med skydd i 

detaljplaner eller områdesbestämmelser genom införandet av skyddsbestämmelser eller 

rivningsförbud. För underhålls- och varsamhetskraven har kommunen ett övergripande tillsynsansvar 

men det är varje enskild fastighetsägares ansvar att dessa krav uppnås.  

Ändring och tillägg i bebyggelsen (PBL 2 kap 6 §). All ny bebyggelse ska utformas och placeras på ett 

sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på 

platsen. Ny bebyggelse ska också bidra till en god helhetsverkan. Ändring och tillägg skall göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Underhåll och varsamhet (PBL 8 kap 14 § och 17 §). Enligt plan- och bygglagen ska alla ändringar av 

en byggnad utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas 

till byggnadens karaktärsdrag. Vidare ska dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden tas till vara. Det kan avse sådant som exempelvis byggnadsmaterial, färgsättning, 

formspråk samt byggnadens samspel med omgivningen. Dessa bestämmelser i Plan- och bygglagen 

omfattar inte endast särskilt värdefulla eller utpekade miljöer och byggnader, kravet gäller all typ av 

bebyggelse och vid alla typer av ändringar. Kommunen har möjligheten att förtydliga och precisera 

det generella varsamhetskravet genom att införa varsamhetsbestämmelser i detaljplaner eller 

områdesbestämmelser. Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 

underhållas så att dess i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 

byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om 

byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

Förbud mot förvanskning (PBL 8 Kap 13 §). Enligt plan- och bygglagen har byggnader, 

bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värdefulla att bevara ett förstärkt 

skydd mot att förvanskas. Vid framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser bör 
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kommunen skydda särskilt värdefull bebyggelse genom införande av skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud. Med sådana bestämmelser avses regler som föreskriver att utpekade delar eller 

egenskaper hos en byggnad eller anläggning inte får förändras, tas bort eller att de ska underhållas 

på visst sätt. Förbudet mot förvanskning gäller dock oavsett om bebyggelsen är försedd med 

skyddsbestämmelse eller rivningsförbud i en detaljplan eller områdesbestämmelse.  

 

Andra skyddsbestämmelser 
Kulturmiljölagen fastslår att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, 

samt att ansvaret för kulturmiljövården delas av alla. Det är avgörande att olika aktörer, t.ex. stat, 

kommun, intresseorganisationer, företag och privatpersoner, finner former för samverkan för att 

kulturhistoriska intressen ska kunna säkras.  

Byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap med kulturhistoriska värden ska bevaras, användas och 

utvecklas på ett sätt som bidrar till att de nationella och regionala målen för kulturmiljöarbete 

uppnås. Dessa mål syftar till att 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, samt 

 en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

Riksintressen för kulturmiljövård. Enligt Miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och 

vattenområden ska miljöer som har allmän betydelse på grund av deras kulturvärden så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. I Miljöbalken regleras även Sveriges 

särskilda riksintressen för kulturmiljövården. Riksintressena ska långsiktigt skyddas från åtgärder som 

kan innebära påtaglig skada och kommunen har ett viktigt ansvar för detta. I Borås kommun finns två 

utpekade riksintresseområden för kulturmiljövård: 

• Fristad-Gingri. Odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en lång kontinuerlig 

bebyggelsehistoria. 

• Rydboholm. Industrimiljö med Sveriges första mekaniska bomullsväveri från 1834 som inledde 
en ny epok inom svensk textilproduktion, vilket avspeglar sig i en rad välbevarade byggnader från 

olika tider. 

Fornlämningar. Alla fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen. Det är förbjudet att skada eller 

ändra en fornlämning utan tillstånd från Länsstyrelsen. I Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem (FMIS), som nås via söktjänsten Fornsök, finns information om 

fornlämningar. Alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 är 

skyddade enligt Kulturmiljölagen. 

Byggnadsminnen. Byggnader kan förklaras för byggnadsminne av Länsstyrelsen. Det är också 

Länsstyrelsen som ger tillstånd om man avser göra ändringar i ett byggnadsminne. Borås kommun 

har tre byggnadsminnen: Borås Centralstation (Järnvägen 1:2), biografen Röda Kvarn (Triton 2) samt 

Seglora gamla prästgård (Seglora 1:13).  

Kulturreservat. I Borås kommun finns inget kulturreservat. 
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Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund 
 

Denna bilaga utgör en bebyggelsehistorisk översikt till det område som idag är Borås kommun. 

Översikten sträcker sig från forntid till modern tid och syftar till att ge historiska sammanhang till 

beskrivningarna av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna i Borås.  

Denna text skrevs urspru glige  till  års kultur iljöprogra  ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
i Borås Stad”, av Karin Lundberg, Leif Johansson, Marie Odenbring och Jan Johansson. Nedanstående 

version har nedkortats och uppdaterats och språkligt bearbetats av Johannes Daun, Textilmuseet i 

samråd och med godkännande från ursprungsförfattarna.1  
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1 Karin Lundberg och Mats Hellgren, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, tackas för 
deras hjälp med faktauppdatering. 
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Del I. Landsbygden 
 

Förhistorisk tid 
Fornlämningar 
Borås kommun tillhör inte de mest arkeologiskt välinventerade delarna i landet. Området har 

fornminnesinventerats två gånger: på 1960-talet och på 1980-talet, vilket har ökat antalet kända 

fornlämningar. De lämningar som hittills upptäckts indikerar ändå bara en liten del av vad som finns. 

Traktens fornlämningar kan nämligen många gånger vara svåra att upptäcka, även för en erfaren 

inventerare, då området i hög grad är skogbevuxet och i vissa delar relativt otillgängligt.  

Äldre stenålder – tiden före 3000 f.Kr. 
I isavsmältningens spår följde relativt snart flora och fauna. Hur länge det sedan gick innan de första 

människorna invandrade i området är svårt att säga, kanske något eller några årtusenden. Under 

istidens avslutande skeden var området ett kargt och blåsigt tundralandskap med isiga hedar och 

isbelagda vattenytor. Även under somrarna var förhållandena besvärliga, då jordlagren säkert ofta 

var starkt uppblötta. Om människan redan då vistades i Boråstrakten är inte känt. Men det kan 

nämnas att det på Borås museum finns två pilspetsar som till form och storlek påminner om de s.k. 

danska Brommespetsarna (den ena funnen vid Norrby skola i centrala Borås och den andra i vid 

Knätte i Ulricehamns kommun). Dessa fynd indikerar att människan kanske redan för 10 000 år sedan 

sökt sig upp hit, längs den tidens stora fornfjordar Viskan och Ätran, i jakt på bytesdjur, framförallt 

ren. 

Benämningen stenålder har vi fått genom att huvuddelen av de redskap som återstår från perioden 

är tillverkade av sten. Naturligtvis användes även redskap av andra material som t.ex. trä, ben och 

horn, men dessa föremål har inte bevarats i samma utsträckning. Den äldre stenåldern kan uppdelas 

i Paleolitikum och Mesolitikum. Paleolitikum sträckte sig fram till 10 000–9000 f.Kr. och finns ytterst 

sparsamt representerad i Västsverige överhuvudtaget. Lämningar från Mesolitikum är vanligt på 

många håll i Västsverige, särskilt i kustzonerna, men är ytterst sparsamt representerat i 

Boråsområdet. 

Fyndmaterialet från äldre stenålder utgörs nästan uteslutande av redskap och restavfall av flinta, 

kvarts och bergart. Perioden är i Boråstrakten liksom i andra liknande inlandsområden så dåligt känd 

att den endast representeras av några få kända platser. Ingen av dessa lokaler är heller officiellt 

utgrävda. De äldsta beläggen som finns i området är, förutom den ovan nämnda pilspetsen, flintfynd 

både från boplatser och lösfynd i form av yxor, hullingspetsar, mikrospån, handtagskärnor m.m. och 

som representerar Sandarna- och Lihultsfasen. Dessa, om än många gånger vaga fynd, är ändå en 

indikation och bekräftelse på att det finns inlandsboplatser av äldre stenålderskaraktär i området. 

De första människorna som kom till trakten levde som jägare, fiskare och samlare. De bodde 

säsongsvis på olika platser inom sitt revir för att bäst kunna utnyttja de olika naturtillgångarna. Man 

byggde hyddor eller vindskydd beroende på årstid och huruvida den skulle vara tillfällig eller av mer 

permanent slag. På boplatsen tillverkade man redskap som yxor, skrapor och andra eggverktyg och 

man anlade eldstäder och kokgropar. Spår från matberedning, trasiga redskap och avfall från 

redskapstillverkning blev kvar och kan grävas fram av dagens arkeologer. Vanligen kan man inte se 

boplatserna ovan jord, men där växttäcket eroderat bort, i plöjd mark, på stränder eller i andra 

markstörningar, kan man påträffa dessa spår.  
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Dessa tidiga invånare har följt havsfjordarna och vattendragen inåt land. Spåren av den tidens 

människor är också starkt knutna till sjöar och vattendrag, ofta ligger boplatserna direkt på stranden. 

Typiska lägen är skyddade vikar med långgrunda stränder, gärna belägna på lite sluttande sandig och 

moig mark. Stenåldersboplatsernas utbredning i Boråsområdet överensstämmer väl med dessa 

lägen. Koncentrationer finns t.ex. i Viskans dalgång och dess biflöden längs sjöar som Sörsjön/Säven 

och Frisjön i söder samt kring Bosjön sydväst om Borås. Därefter har vi en mer spridd utbredning av 

kända äldre stenålderslämningar. Boplatserna runt Bosjön är relativt nyupptäckta, vilket många av 

boplatserna i Viskans dalgång är. 

 

Yngre stenålder (3000–ca 1800 f.Kr.) 
Övergången till jordbruk och boskapsskötsel var en mycket lång process. Det renodlade 

fångstsamhället gick troligen mycket långsamt över i ett blandsamhälle där jordbruket så småningom 

fick en allt starkare ställning vid sidan om jakten och fisket. Fortfarande några årtusenden framåt 

tycks det främst ha varit jakten och fisket som bestämde var man bosatte sig.  

Efterhand utvecklas jordbruket och boskapsskötseln så att bosättningens varaktighet kunde 

utsträckas. Man byggde allt större och stabilare hus, s.k. långhus och anlade små åkerlappar i 

anslutning till husen. I den gallrade skogen betade får, getter, grisar och nötkreatur. Idag finns oftast 

inga synliga spår av boplatserna, men liksom tidigare kan man genom fynd av redskap eller avfall få 

en fingervisning om var boplatserna låg.  

Typiska redskap är slipade yxor, flathuggna dolkar, spjutspetsar, skäror, skafthålsyxor m.m. Även 

keramik blev allt vanligare under denna tid. Det tidiga jordbruket bedrevs som svedjebruk, vilket 

gjorde att odlingsytorna med jämna mellanrum flyttades inom reviret. De första sädesslagen som 

odlades var olika former av vete (enkorn och emmer) och korn. I stort sett ligger boplatserna i 

liknande lägen som under föregående period, kanske lite längre upp från stranden eftersom antalet 

lösfynd av typiska redskap har ökat i andra topografiska lägen, fortfarande strandnära men inte 

strandbundna, vilket kan tolkas som att man i större utsträckning kompletterade näringsfånget jakt 

och fångst med viss odling.  

Den ökade bundenheten till boplatsen skapade så småningom nya sociala mönster med släktgrupper 

och territorier. Ett uttryck för detta kan vara de s.k. megalitgravarna (storstensgravar) som började 

anläggas under perioden. Äldst är dösarna, följda av gånggrifterna och slutligen hällkistorna. Av dessa 

gravtyper är endast hällkistor kända från trakten och 15 av dessa finns i Borås kommun. Hällkistor är 

familjegravar som består av rektangulära rum av resta hällar. Innehållet brukar vara tämligen likartat: 

flintdolkar, spjutspetsar, hjärtformiga pilspetsar, skifferhängen och någon gång skafthålsyxor och 

lerkärl. 

Flintan var stenålderns och även delar av bronsålderns vanligaste och kanske viktigaste 

redskapsmaterial vid sidan av trä, ben och horn. Flintan har rivits ur sin kritbädd av inlandsis och hav 

och transporterats hit med isberg eller havsis från bl.a. Jylland och avsatts på olika nivåer i 

kusttrakterna. Eftersom havet aldrig täckt dessa trakter har mycket av flintan även transporterats hit 

från kusterna av människan. Den flinta som kunde plockas längs våra havskuster var tillräcklig för den 

äldre stenåldersmänniskan. Med det begynnande jordbruket under den yngre stenåldern uppkom 

behovet av större och bättre redskap. Då började man istället att importera och bedriva handel med 

flinta från bl.a. Sydskandinaviens flintgruvor.  

De kända stenålderslämningarnas utbredning ger en uppfattning om bebyggelsens lägen och hur de 

grupperade sig inom dagens kommun. Om detta är representativt för något allmänt 
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bebyggelsemönster under stenåldern är svårt att säga, eftersom många lämningar är lösfynd från 

framförallt yngre stenåldern. Lösfynd och andra fynd av enstaka art har en svag ställning som 

boplatsindikerande fynd. Mer säkert boplatsindikerade är de platser där man funnit redskap och 

avfall från redskapstillverkningen. På grund av att lösfynden är osäkra boplatsindikatorer, har inte 

fyndplatser och lösfynd med mindre än tre avslag eller redskap medtagits eller prickats in på de 

kartor som gjordes i samband med urvalet till kulturmiljöprogrammet 2001.  

 

Bronsålder (1800–1500 f.Kr.) 
I första hand som ett resultat av jordbrukets utveckling, där boskapsskötsel kom att dominera, blev 

människan långsamt alltmer bofast. Klimatet var något varmare än idag och djuren kunde gå ute hela 

året. Människor bosatte sig i områden där man kunde utnyttja flera olika naturresurser, eftersom 

man fortfarande var starkt beroende av jakt, fångst och insamling. Under bronsåldern blir bruket att 

använda metaller vid föremålstillverkningen allt vanligare, vid sidan om andra material. Det är 

framförallt brons man lär sig att framställa. Brons är en legering av koppar och tenn, två metaller som 

inte kunde utvinnas i Norden utan importerades från kontinenten.  

Det finns endast enstaka kända eller arkeologiskt undersökta bronsåldersboplatser i kommunen, 

men att boplatslämningar finns där råder det ingen tvekan om, detta visar om inte annat gravarna 

från den perioden. Exempelvis fann man vid Rävesjö sydöst om Öresjö lämningar efter förhistoriska 

hus, där det äldsta huset av utseendet att döma härrör från sen neolitisk tid eller äldre bronsålder (ca 

2000–1500 f.Kr.). Genom utgrävningar från andra håll i Sverige och i Norden har man kunnat skapa 

sig en ganska bra bild av hur bronsåldershusen kan ha sett ut. Det verkar främst vara av två typer, 

långhus och s.k. grophus. Långhusen kan vara 15–20 meter långa med stolpburna tak och väggar 

tätade med lera. De var i regel uppdelade i en bostadsdel och en förråds- eller boskapsdel. 

Grophusen var oftast runda och cirka 5–10 meter i diameter och hade en bestämd funktion som 

antingen bostad eller förråd. 

Under större delen av bronsåldern var ensamgården den förhärskande bebyggelseformen. 

Bebyggelsen har också varit ganska spridd över kommunen och av halvpermanent karaktär, det vill 

säga bebyggelsen har flyttats allteftersom marken utarmats. Övervägande delen av bronsålderns 

boplatslämningar ligger samlade under marken och kan i många fall dölja sig dels i yngre 

stenåldersmaterial, dels under järnåldersbebyggelsen. 

Sten från eldstäder och kokgropar blev så småningom skärvig, alltså sönderbränd. Skärvorna 

rensades bort med jämna mellanrum och kastades i stora högar tillsammans med allsköns skräp som 

keramikskärvor, benrester, knackstenar, gjutformsfragment m.m. Skärvstenshögar, åkerterrasser och 

små stenröjda ytor kan i bästa fall utgöra de enda synliga resterna av en boplats.  

I början av bronsåldern begravde man sina döda obrända men från mitten av perioden övergick man 

alltmer till att bränna de döda. Vanliga bronsåldersgravar är rösen, stensättningar och s.k. storhögar 

(finns ej i Boråsområdet). Rösena är äldst och ofta av ansenlig storlek, gärna exponerade i höga 

krönlägen. De kan innehålla ben från både brända och obrända individer. Från yngre bronsåldern blir 

den lägre och flackare stensättningen allt vanligare. Stensättningar är med få undantag brandgravar. 

Smycken och dräktdetaljer samt föremål för den personliga hygienen som kammar, rakknivar och 

pincetter och keramik har följt den döde. 

Dessa gravanläggningar förekommer dels ensamliggande, dels i mindre grupperingar. Typiska 

gravlägen är skogsbundna morän- och bergshöjder, gärna i anslutning till dalgångar, sjöar och 

vattendrag. I Borås kommun finns flera rösen och stensättningar, t.ex. i Tärby, Fristad och Borgstena 
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socknar och på bergsplatåerna runt Kinnarumma samhälle finns stora stensättningar. En annan typ 

av lämningar som vittnar om bronsåldersmänniskans religiösa liv är hällristningarna. I kommunen 

finns inga hällristningslokaler som avbildar föremål, människor eller skepp, men däremot av fotsulor 

och s.k. skålgropar, alltså små runda gropar som är inknackade i berg eller på jordfästa större stenar. 

(bl.a. i Tärby och Gingri socknar). 

Allmänt kan man säga att bronsålderslämningarna framförallt grupperar sig i de norra och nordöstra 

delarna av kommunen. Koncentrationer eller förtätningar finns vid Ekåsen, strax norr om Viskans 

nordöstra dalgång och norr om Fristad och vid Borgstena. Som vanligt finns väldigt få kända 

boplatser från den här tiden, men av erfarenhet vet man att boplatserna är belägna i närheten av 

gravplatserna och att de påfallande ofta ligger i brytningszonerna mellan moränmark och lerslätten, 

gärna i nära anslutning till vattendrag eller sjöar. Detta mönster är applicerbart även i Boråsområdet. 

Man kan utifrån bronsåldersgravarnas belägenhet även skönja en tendens, att lokaliseringen av 

bebyggelsen flyttat längre upp på land. Fortfarande märker man en tydlig orientering till 

vattendragen och dalgångarna, men också till moss- och myrmarker.  

Åkermarken låg i anslutning till bebyggelsen och bestod av lättbearbetade sandiga jordar där det 

odlades korn, vete och havre. De tyngre jordarna och skogen användes som bete. På senare år har 

man i södra Älvsborgs län funnit vidsträckta områden med röjningsrösen, s.k. hackerör. Dessa har 

visat sig härröra från den yngre bronsåldern och visar på ett jordbruk där sädesodling och hö-/lövtäkt 

växlat med bete och träda i ett oregelbundet system på mindre markområden. Vid en inventering 

som Skogsvårdsstyrelsen gjorde i delar av kommunen 1997–1998 fann man ca 700 nya områden med 

röjningsrösen. Av de som undersökts, bl.a. ett område i Brämhult, visar fynden på att röjningsrösena 

är från bronsåldern. Ett annat stort område finns norr om kyrkan i Borgstena där man hittat ca 100 

röjningsrösen. I Häljared norr om Dalsjöfors har man undersökt ett område innehållande ett flertal 

röjningsrösen, odlingsrösen och fornåkrar som troligtvis är från yngre bronsålder. 

 

Järnålder (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) 
Järnåldern kan grovt indelas i äldre järnålder (500 f.Kr.–500 e.Kr.) och yngre järnålder (500 e.Kr.–
1050 e.Kr.). Perioden förknippas med järnet, som efter hand blev ett mycket betydelsefullt material 

vid tillverkning av vissa redskap och andra produkter. Flera spår av tidiga järnframställningsplatser 

har påträffats, bl.a. i Seglora socken. Järnåldern är den period som lämnat flest spår efter sig. Det var 

då som den största förändringen av naturen påbörjades. Skogarna glesades ut och ett öppnare 

landskap växte fram med åkrar, ängar, hägnader och vägar. Jordbruket blev alltmer stationärt.  

Periodens tidiga bebyggelsestruktur skiljer sig inte nämnvärt från föregående period. Enheterna 

bestod oftast av en till två gårdar och man flyttade sannolikt bebyggelsen allt eftersom jorden 

utarmats. Från 200-talet e.Kr. och framåt skedde en kraftig expansion av bebyggelsen, även i 

Boråsregionen är detta tydligt. Bebyggelsemönstret förändrades från att ha varit spritt till en mer 

samlad bebyggelse i vissa kärnområden. Bebyggelseenheterna övergick nu sakta från en- och 

tvågårdsenheter till byenheter. Detta kan man tydligt följa i kommunen genom en stark reducering 

av de tidigare spridda bebyggelseområdena. Orsakerna är bl.a. en ökad agrar utveckling mot mer 

intensiva brukningsmetoder, befolkningstillväxt och framväxandet av en mer centralstyrd 

administrativ maktapparat.  

Grunden till den nutida bebyggelsen läggs under järnåldern, då gården och byn började ta form och 

med detta blev gårds- och bygravfälten allt vanligare. Fornlämningarna från denna tid har lägen som i 

stort överensstämmer med dagens jordbruksbebyggelse.  
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Typiska järnåldersgravar är den jord- och stenfyllda stensättningen som förekommer i en mängd olika 

varianter. Förekommer gör även resta stenar, domarringar och små och stora högar, ofta samlade till 

gravfält. Dessa olika gravtyper finns mångfaldigt representerade i t.ex. Gingri, Fristad, Tärby och 

Borgstena socknar. En del av dessa gravar är arkeologiskt undersökta och har lämnat ett rikt och 

viktigt fyndmaterial efter sig. Exempelvis har man i Tärby gjort gravfynd av guld, silver och glas samt 

en romersk bronskittel. De flesta av dessa gravformer är brandgravar eftersom likbränningen var det 

dominerande gravskicket under järnåldern. Först mot slutet av perioden skedde en successiv 

övergång till skelettbegravningar. Många av dessa är s.k. höggravfält och representerar sista skedet i 

den förhistoriska gravbyggartraditionen innan bygden kristnades. 

Det finns även exempel på intressanta skatt- eller depåfynd från kommunen. I Fristads socken 

påträffades ett fynd som innehöll elva stenar och ringar av guld tillsammans med ett romerskt 

guldmynt. Inom Borås stad har också påträffats en guldbrakteat från 400–500-talet e.Kr. 

Antalet kända lämningar från järnåldern är markant fler än från tidigare perioder. Huvudsakligen 

verkar järnåldersbygden ligga i liknande lägen som under föregående period, alltså i 

brytningszonerna mellan de lättare och de tyngre jordarna. Man kan ana att 

bebyggelsekoncentrationerna förstärktes i de gamla områdena under järnåldern, men av 

fornlämningsbilden framgår även med tydlighet att helt nya områden tas i anspråk. Särskilt tydligt 

märks detta i t.ex. Viskans nordöstra dalgång, i trakterna kring Rångedala, Sparsör, Borgstena och till 

och med så långt norrut som Tämta, där det sker tydliga förtätningar av bebyggelsen. 

I början av järnåldern skedde omläggning av det tidigare nästan helt boskapsinriktade jordbruket, 

framtvingad av förändrat klimat. Boskapen kunde inte längre gå ute året om utan fick stallas på 

vintern. Detta var början på en kedjereaktion som dels skulle komma att kräva större och rejälare hus 

som kunde hysa både människor och djur, dels större marker för att kunna producera mer foder. En 

följd blev att vidsträckta ängsarealer röjdes fram, där man kunde slå hö för vinterfoder till boskapen. 

Ett tidigt exempel på markindelning uppträdde under den äldre järnåldern i form av stensträngar 

som indelade långa åkerstycken (parceller). Från denna tid finns också de första exemplen på 

indelning i inägomark med åker och äng och utmark med skog och beten. 

Omkring år noll förbättrades klimatet och jordbruket fick ett uppsving, nya grödor infördes, bl.a. 

rågen. Från de stallade djuren erhölls stora mängder gödsel som kontinuerligt kunde tillföras jorden. 

Årdret kom alltmer till användning och snart kunde man bruka samma åker år efter år utan träda. En 

övergång från svedjebruk till s.k. ensäde skedde. Med en sådan påfrestning på åkern krävdes också 

en ökad boskapsskötsel för att klara gödseltillgången. Den yngre järnåldern karaktäriseras bl.a. av att 

den odlade arealen utökades på slättbygderna och i ådalgångarna. Bebyggelsen blev alltmer 

stationär och större byenheter började uppträda. Mot slutet av järnåldern infördes plogen i vissa 

områden. 

Järnåldersboplatserna är liksom bronsålderns boplatser svåra att identifiera eftersom de inte lämnat 

särskilt många spår efter sig. I stor utsträckning beror detta på att boplatserna ligger i liknande lägen 

som dagens och de har därmed blivit överlagrade av den sentida bebyggelsen eller bortodlade. Där 

vegetationen är låg kan man ibland skönja spår av odling såsom terrasseringar, röjningsrösen, 

stensträngar och fossila åkermarker. Äldre murrester kan också visa sig vara en gammal gräns mellan 

inägo- och utmarken. Slutsatserna om bebyggelsens utbredning måste dock i de flesta fall baseras på 

de synliga gravlämningarna eftersom man kan anta att dessa indikerar närliggande bebyggelse. I 

Borås har det vid fornlämningsinventeringen framkommit många spår från det förhistoriska 

odlingslandskapet. På ett flertal platser fann fornminnesinventeringen s.k. fornåkrar, t.ex. vid Fristads 

kyrka och norr om Borgstena kyrka. 
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Medeltid 
Den medeltida bygden 
Under medeltiden genomgick samhället väsentliga förändringar i förhållande till järnålderns 

samhälle, med bl.a. övergången till kristet samhälle, framväxten av ett enat rike med kungamakt, 

etableringen av en statsapparat med rättskipning, stående skatter och andra skyldigheter, 

uppkomsten av ett ståndssamhälle och ett framväxande stadsväsende, med västgötska 

tidigmedeltida städer i Lödöse och Skara, senare följda av exempelvis Hjo och Falköping. 

Västergötlands äldsta administrativa och judiciella indelning var häradet. Landskapet var indelat i 32 

härad varav dagens Borås kommun omfattades av hela eller delar av häraderna Veden, Mark, Kind 

och Ås. Västergötland bildade tillsammans med Dal en lagsaga och inom lagsagan gällde 

landskapslagen. Vid sidan om de från mitten av 1300-talet tillkomna rikslagarna kom landskapslagen i 

själva verket att tillämpas medeltiden igenom. För lagsagan hölls landsting och inom häradet 

häradsting. Häradstinget var sällan knutet till en plats utan platsen kunde variera från gång till annan.  

Kronans fförvaltning var under den äldre medeltiden primitiv. Kungamakten förde en ambulerande 

tillvaro och reste mellan kungsgårdar i landet. I Västergötland fanns en indelning i åtta så kallade 

bon, vart och ett med en kungsgård. De 18 medeltida socknarna i Boråstrakten omfattades av 

Gudhems och Lungs bon. Boindelningen började i slutet av 1200-talet att avlösas av en ny indelning i 

slottslän. Under 1300- och 1400-talen skedde en uppdelning av slottslänen på mindre fögderier. I 

början av 1400-talet var antalet förvaltningsenheter som störst i Västergötland, där delar av 

Sjuhäradsbygden under perioder kom att ligga under borgfögderierna Opensten och Öresten samt 

Hökerum. 

Under medeltiden var Västergötland en gränsbygd. Från västkusten ledde sedan förhistorisk tid 

huvudvägar in i Ätrans och Viskans dalgångar mot det inre av Västergötland. Dessa huvudstråk var av 

stor betydelse för samfärdsel och handel i regionen. I tider av ofärd blev de också viktiga 

uppmarschvägar för militära styrkor, och flera av de fientliga härar som hemsökt Sjuhäradsbygden 

och det inre av Västergötland under medeltiden och senare på 1500- och 1600-talen har kommit 

längs dessa leder. 

Av arkivaliskt material såsom jordeböcker, diplom och tiondelängder får man en uppfattning om 

jordägoförhållandena under medeltiden. Av 1500-talets jordeböcker, som torde spegla åtminstone 

senmedeltida förhållanden, framgår att skattejordar generellt sett dominerat över frälsejord bland 

Boråstraktens socknar. Jord ägd av kronan och kyrkan var spridd över området utan att vara en 

betydelsefull del. Frälsebegreppet bygger på principen att man mot rusttjänst erhöll skattebefrielse. 

Spännvidden inom frälset var stort. Till frälset hörde många småfrälse, som i praktiken inte särskilde 

sig nämnvärt från de självägande skattebönderna. Även kyrkan kom tidigt att åtnjuta frälserätt och 

blev efterhand en stor och mäktig jordägare, framför allt genom donationer. 

I Boråsområdet dominerade ensamgårdar. Större byar är att finna vid kyrkplatser såsom i Tärby, 

Tämta, Torpa, Rångedala och Längjum med fem eller flera hela hemman. Andra exempel på större 

byar är Draered i Toarps socken och Komlösa i Fristads socken. 

I vad mån den s.k. senmedeltida agrarkrisen, som en konsekvens av bl.a. digerdöden, 

klimatförsämring och återkommande krig, påverkat områdets bebyggelsestruktur i större omfattning 

är inte känt. De beräkningar som gjorts för härader i västra Sverige visar en marginell ödeläggelse. 



Bilaga 2 till missiv 

8 
 

Nykolonisation av utmark skedde med början omkring 1500 för att på kungligt initiativ kraftigt öka 

under 1500-talets senare årtionden. 

Västergötland är ett borgrikt landskap, men inom det område som motsvarar Borås kommun finns 

inga kända medeltida borganläggningar men väl huvudgårdar eller sätesgårdar. Exempel på sådana 

är Påtorp i Fristad, Segloraberg i Seglora, Uddetorp i Borgstena och Arnäsholm i Ljushult. Dessa var 

centralpunkter, en gård med underlydande enheter, som brukades och beboddes av sin ägare eller 

sköttes av en förvaltare. Genom att tyda det äldre, förhistoriska landskapet framgår att flera 

huvudgårdar har sitt ursprung i järnålderns samhälle, inte minst i de centrala jordbruksområdena. 

Inte sällan bär en huvudgård namnet Bosgården i det kamerala materialet, vilket i allmänhet avser 

sätesgårdar. 

I Sjuhäradsbygden var under medeltiden jordbruk och boskapsskötsel den grundläggande näringen, 

men tidigt kom järnframställning att bli betydelsefull i Kinds och Marks härader. Under 

senmedeltiden kan en förskjutning från sädesodling till boskapsskötsel skönjas. Då blev även 

oxdriften från området betydande, både inom landet och mot det medeltida Danmark. Under 1500-

talet framträdde även bl.a. träslöjd som växande i betydelse.  

 

Kyrka och socken 
Skiftet till ett kristet samhälle i Sverige var en mycket lång process. Arkeologiskt material visar hur de 

kristna influenserna nådde Skandinavien successivt under yngre järnåldern. Missionsverksamhet 

utgick från England och Tyskland. De första kontakterna omfattade troligen inte större kollektiv. Först 

vikingatidens resor i Europa ledde till mer påtagliga kontakter med den katolska kyrkan.  

Kristnandet gick hand i hand med kungarikets framväxt och konsolidering. Kyrka och kungamakt kom 

tidigt att stå i beroende av varandra för att uppnå sina syften. Kungamakten förbev i mångt och 

mycket under hela medeltiden i behov av kyrkans kunskap inom förvaltning, administration och 

ekonomi samt utbildning. Efterhand kom kyrkan att växa sig mycket stark ekonomiskt och blev en 

politisk maktfaktor med stor påverkanskraft. Tillsammans med privata donationer kom den kyrkliga 

beskattningen att bilda grundval för kyrkans ekonomi. Tiondet infördes i Sverige efterhand och anses 

vara genomfört under 1100-talet. I Götalandskapen utgick ett särskilt så kallat huvudtionde också 

bredvid ett antal mer eller mindre frivilliga helgonskatter. 

Utövandet av den hedniska tron förefaller inte i allmänhet varit knuten till särskilda kultbyggnader. 

Kultutövning var i första hand kopplad till platser i naturen, men förekom också inom gårdens hägn. 

Med kristendomen kom nya seder, en ny tro där kultutövningen mycket starkt var förknippad till en 

byggnad. Fr.o.m. 1000-talet kom det svenska kulturlandskapet att få ett nytt inslag: kyrkorna. 

Skara stift är det äldsta av de svenska stiften, grundat redan vid mitten av 1000-talet. Till ytan var 

stiftet mycket stort och omfattade Västergötland, Dalsland, Värmland och Mo härad i Småland. I en 

bilaga till den äldre västgötalagen från slutet av 1200-talet, anges att Västergötland hade hela 517 

kyrkor. I de bördiga områdena i centrala Västergötland var kyrkotätheten anmärkningsvärt hög, men 

i Boråstrakten var det inte lika tätt. I området som idag är Borås kommun fanns på medeltiden ett 

tjugotal kyrkor. 

De första kyrkorna som byggdes på 1000-talet var av trä. Arkeologiska undersökningar och 

tillvaratagna byggnadsdetaljer ger oss en uppfattning om deras utseende. De förefaller att ha varit 

uppbyggda i stavteknik med bärande stolpar stående på syll eller stående nedgrävda i jord. 

Byggnaderna hade en förhållandevis enkel gestaltning och konstruktion, med ett rektangulärt 
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långhus och ett mindre, rakt avslutat kor. I Sverige finns drygt ett tiotal medeltida träkyrkor 

bevarade, daterade från 1200-tal och senare perioder.  

Inom dagens Borås kommun finns flera belägg på medeltida träkyrkor. Hedareds lilla träkyrka är unik 

i landet såtillvida att den är den enda bevarade medeltida stavkyrkan. Byggnaden, som är 

dendrokronologiskt daterad (datering av träets årsringar), uppfördes strax efter 1501. Träkyrkan har 

dock att döma av de romanska inventarierna haft en äldre föregångare. Från Vänga är ett stort 

material tillvarataget från en mycket tidig stavkyrka. En stavkyrka har troligen byggts i socknen redan 

under 1000-talets andra hälft. Kinnarummas första kyrka var också en stavkyrka som till plan och 

form liknat Hedareds. Dateringar av bevarade byggnadsdetaljer med hjälp av dendrokronologi visar 

att Kinnarummas stavkyrka byggdes på 1130-talet. Andra exempel på medeltida träkyrkor inom 

området är Seglora och Ljushult. Den västra delen av Brämhults vitmålade träkyrka är i väsentliga 

delar från 1400-talets senare del.  

I Västergötland kom flertalet träkyrkor att ersättas av stenkyrkor under 1100- och 1200-talen. 

Byggenskapen i landskapet är exceptionell under perioden. I Västergötlands centrala 

jordbruksområden kom de tidiga stenkyrkorna att i stor utsträckning byggas av sand- och kalksten, 

medan gråsten kom till större användning i andra delar av landskapet. I gråstenskyrkorna har ofta 

portaler, fönsteromfattningar och i förekommande fall hörnkedjor, tillverkats av huggen kalk- eller 

sandsten. Med tanke på att stenbyggnadstekniken vid tiden var en nymodighet är händelseförloppet 

än mer anmärkningsvärt. Stenkyrkorna kom att uppföras enligt två huvudtyper, där det rektangulära 

långhuset avslutades med antingen ett rakt kor eller kor med absid. Somliga försågs ursprungligen 

med torn. 

Av de medeltida stenkyrkor som funnits inom nuvarande Borås kommun är flertalet rivna eller mer 

eller mindre kraftigt ombyggda på 1700- och 1800-talen. Långhusen i Dannike, Borgstena och Tärby 

kyrkor härrör dock från äldre medeltid. Av Tämta romanska stenkyrka med rakslutet kor, återstår 

idag blott en ruin. Från Torpa medeltida stenkyrka uppförd omkring 1200, ingår blygsamma rester i 

Caroli kyrka i Borås stad. Av bevarade byggnadslämningar framgår att kyrkan haft portal och 

fönsteromfattningar av huggen sten. 

Kyrkobyggnaderna kom under medeltidens fortsatta gång att förändras i blygsam omfattning. I 

huvudsak skedde tillbyggnader av vapenhus eller förändring av interiören. Av de medeltida kyrkliga 

inventarier som är bevarade idag i Boråstraktens kyrkor framstår dopfuntarna som ett särskilt 

intressant material, Borgstenafunten (förvarad på Statens Historiska Museum) med sin märkliga 

dekor och funtarna i Dannike och Tärby av Stenmästare Andreas hand utmärker sig speciellt. 

 

Det historiska odlingslandskapet 
De västsvenska förhållandena präglas av ett mångfacetterat och variationsrikt odlingslandskap. Den 

regelbundenhet i bybebyggelsen som man finner på många andra håll i landet saknas i stort sett i 

Västsverige. Ensamgårdar dominerar på många håll men löst grupperade byformer förekommer 

också, framförallt i ådalgångarna.  

Den agrara utvecklingen i odlingslandskapet kan kronologiskt delas in i tre huvudperioder: det 

förhistoriska jordbruket, det historiska odlingslandskapet och den agrara revolutionen. Det 

förhistoriska jordbruket har redan beskrivits i avsnittet ovan. Med det historiska odlingslandskapet 

menas det landskap som präglade den svenska landsbygden i mer än 1 000 år, från omkring år 800 

till omkring år 1800. Typiskt för detta system var att odlingen präglades av fasta bebyggelselägen, 

vinterstallning av boskapen, regelbundet gödslade åkrar samt en påtaglig konstans i 
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markanvändningen. Indelningen i inägomark och utmark ligger fast under hela perioden. Naturligtvis 

är de regionala variationerna liksom de kronologiska skillnaderna stora. 

Det historiska la dskapet var ett ” ule s o h lie s la dskap” där man hade mycket boskap, bedrev 

slåtter och åkerbruk. Kring byar och gårdar låg inägorna med ängar och åkrar. Dessa var stängslade 

för att djuren inte skulle komma åt att beta och trampa ner. Varje bondehushåll brukade sin del av 

marken. Utanför inägorna låg utmarken med skogar, hedar, kärr- och strandängar. Utmarken 

utnyttjades samfällt för höskörd, bete, virke, bränsle, jakt och fiske. 

Ängen gav vinterfoder till kreaturen. Växtligheten utnyttjades maximalt. Höet togs om hand liksom 

trädens löv. Efter slåttern släpptes djuren in på efterbete. Den dyrbara gödseln räckte inte till ängen 

och detta i kombination med den ständigt återkommande slåttern gav mycket magra marker där en 

artrik flora med många för oss klassiska blommor såsom slåttergubbe, kattfot och jungfrulin trivdes. 

Idag odlas fodret på åkermark och äng som markslag har i princip försvunnit. På ett fåtal platser i 

dagens kommun finns bevarade slåtterängar, t.ex. vid Gåshult i Bredared och vid Rölle i Dannike. 

Öppna marker som i äldre tid brukats för slåtter, men som idag hålls som betesmark, finns det 

betydligt fler av idag.  

Utmed vattendragen i Boråstrakten, t.ex. vid Viskan i Gingri och Seglora eller vid Häggån i 

Kinnarumma, fanns i äldre tid vidsträckta översvämningsområden där man bedrev madslåtter. Dessa 

marker var ett viktigt komplement till den torrare hårdvallsängen. 

Under tiden före de stora skiftena på 1800-talet dominerade ensädet i hela södra Västergötland. 

Ytmässigt dominerade gräsmarkerna för foderproduktion och ekonomin var baserad på 

djurhållning/kreatursskötsel. Dessa generella drag förefaller stämma väl in på förhållandena i 

Boråsområdet. Ofta låg åker och äng samlade i ett gärde men det förekommer också åker- och 

ängsgärden. Ensädet krävde god tillgång till gödsel eftersom man inte hade någon systematisk träda 

då jorden fick vila och återhämta sig. Korn och havre var viktiga grödor. Inom åkergärdet var marken 

indelad i smala parceller där varje bondehushåll i byn brukade sin egen teg. Alla skulle ha del av bra 

och dålig jord, och jord anpassad för olika typer av klimat. Varje brukare kunde alltså ha åkrar på 

många olika platser inom gärdena. Med hemmansklyvning delades åkrarna på längden vilket 

medförde smalare och smalare tegar. Systemet innebar att skörd måste ske samtidigt för alla, och 

detta var en av de saker som byalaget reglerade. 

I det äldre odlingslandskapet var skogen även betesmark som gav sommarfoder. På utmarken 

hämtades också i mån av tillgång ved, gärdsgårdsvirke och byggnadstimmer. Närmast bebyggelsen 

och i vissa större områden blev skogen mycket hårt utnyttjad och fick en hagmarksprägel. Stora 

ljunghedar kunde också breda ut sig. Genom modern skogsvård och skogsbetets upphörande under 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal har den öppna betespräglade utmarken nästan helt försvunnit som 

markslag. Ett sista område som visar hur de vidsträckta ljunghedarna kunde se ut finns vid Arta i 

Fristads socken. 

Spår som idag finns kvar från det historiska odlingslandskapet är t.ex. odlingsrösen, fägator och 

stenmurar som ligger som en gräns mellan inägo- och utmarken. Landskapsavsnitt som kan ge en bild 

av det äldre landskapet finns kvar vid bl.a. Finnekumla i Rångedala, Sibbarp i Fristad och Upptröst i 

Seglora. 
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Tidigmodern tid (ca 1500-talet till 1800-talet) 
Näringar och nyodling 
Under medeltiden var boskapsskötseln tillsammans med jordbruket huvudnäring i Sjuhäradsbygden. 

Boskapsskötselns produkter utgjorde bygdens viktigaste handelsvara under medeltiden och med 

hjälp av dessa betalades även skatt till kronan. Dessa skatter anses väl avspegla den lokala ekonomin 

under senmedeltid. Smöret var en viktig komponent vid medeltidens slut liksom andra produkter 

från boskapsskötseln: nötboskap, fläsk, får etc. Att området varit skogsrikt avspeglas i 

skogsprodukter som timmer, bräder samt skogsanknutna djur som getter och svin. 

Sjuhäradsbygden kännetecknades av binäringar av olika slag utöver åkerbruket och boskapsskötseln. 

Den förhållandevis magra jorden innebar att man i Sjuhäradsbygden och Boråstrakten alltsedan 

medeltiden, mer än i andra områden, ägnat sig åt binäringar, t.ex. vävnad, smide, oxhandel och 

trähantverk. 

Binäringar i form av hemvävnad har förekommit sedan lång tid tillbaka, men någon handel att tala 

om vad gäller textila varor förekom dock inte förrän i mitten på 1500-talet. En annan gammal 

näringsslöjd i Västergötland är smidet. I den östra delen av Sjuhäradsbygden har man på senare tid 

hittat flera järnframställningsplatser. Detta antyder att här har funnits något av ett 

produktionscentrum som troligtvis utgör en fortsättning på järnframställningsområden i Småland. 

Smederna i Kinds, Marks och Vedens härader ansågs vara både många och skickliga. Tyngdpunkten 

för smidet kom sedan att ligga i Vedens, Ås och Redvägs härader. Inom nuvarande Borås kommun var 

det framförallt i Sandhults, Rångedala och Toarps socknar som smidet var mest företrätt.  

1500-talet var en period med stark nyodling. De nya gårdarna var dels rena nyodlingar, dels f.d. torp 

på utmarker och allmänningar som gavs gårdsstatus. Statsmakten övertog all jord som byarna inte 

direkt kunde hävda att de ägde. Denna kronojord kunde därmed öppnas för nyodling av 

kronobönder, det vill säga bönder som arrenderade jord av kronan.  

Enligt ortnamnsregistret i Älvsborgs län tillkom under perioden sent 1500-tal till 1700-tal drygt 70 

mantalssatta gårdar i området som idag är Borås kommun. Det rör sig till största delen om nybyggen 

i de omfattande skogsområdena. Flertalet gårdar tillkom i de vidsträckta skogarna i Sandhults och 

Bredareds socknar samt i Gälaveden, en kronoallmänning i Toarps och Ljushults socken. I de norra 

och nordöstra delarna av kommunen som varit kontinuerligt utnyttjade sedan åtminstone 

bronsålder, skedde däremot ingen kolonisation i slutet av 1500-talet eller under 1600-talet. 

Nyodlingarna mantalssattes ganska snart till 1/4 eller 1/2 mantal. De gårdar som tillkom vid denna 

tid, har i senare tid ej delats, vilket kanske ska ses som ett mått på vad jorden i dessa tidigare 

utmarksområden klarade av att försörja. I flera fall är det just dessa ensligt belägna gårdar som fram 

till idag behållit gårdsbildning och hustyper från tiden före skiftena. Exempel på dessa gårdar är 

Udden i Tämta socken, Brattorp i Sandhult samt Tittebo i Toarp. 

 

Gårdfarihandeln och tillkomsten av Borås 
Sedan medeltiden bedrevs en omfattande handel över gränsen mot danska Halland, både legal och 

illegal sådan. Gustav Vasa försökte begränsa handeln med Danmark för att istället koncentrera den 

mot inlandet och dess städer samt mot Bergslagen, som var ett viktigt område. Handeln ökade dock 

markant under 1600- talet och för att bättre kunna kontrollera och beskatta handeln föreskrevs 

genom ett kungligt påbud, att handelsmännen i Veden antingen skulle slå sig ner i en stad eller också 

helt upphöra med handeln. Detta ledde till att staden Borås grundades. 
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Grundläggandet av Borås stad kan sägas ha uppkommit av tre faktorer: geografiskt läge samt 

politiska och ekonomiska förhållanden. Det geografiska läget bestämdes av att platsen sedan långt 

tidigare varit en samlingsplats för traktens gårdfarihandlare. Detta område låg vid Torpa sockenkyrka 

vid Viskans dalgång. Borås stad fick sina stadsprivilegier undertecknade 1622. Ortnamnet uppkom 

efter de åsar som omgav staden, de s.k. Boeråsarna. 

Förutsättningarna för bygdens huvudnäring, boskapsskötseln, hade försämrats under 1500- och 

1600-talen. Detta tillsammans med olika krigshändelser som härjade stora delar av bygden, gjorde 

att binäringarna blev allt mer nödvändiga. De begränsade försörjningsmöjligheterna för bygdens 

befolkning var ett av skälen till att myndigheterna så ofta såg mellan fingrarna med den olagliga 

handeln och detta innebar samtidigt en utveckling av gårdfarihandeln bland landsbygdsbefolkningen. 

Av stor betydelse fick ett medgivande år 1680, att bönderna i Ås och Vedens härader skulle få handla 

med de smidesvaror och trävaror de själva producerat. I Mark fick bönderna samma medgivande 

angående hemvävningen.  

Gårdfarihandeln nådde sin största betydelse under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. År 

1800 fanns cirka 1 000 gårdfarihandlare i Sjuhäradsbygden, för att sedan minska. Från Toarps 

uppemot 250 hushåll utgick år 1795 inte mindre än 203 gårdfarihandlare. Från 1850 finns uppgifter 

om var gårdfarihandlarna utgick ifrån. Dessa områden sammanfaller ej med några typiska hemslöjds- 

eller hantverksområden, utan har koncentrerats till Ås och Kinds härader. I dagens Borås kommun 

var de gårdfarihandlartätaste socknarna Torpa, Toarp, Dannike, Ljushult, Äspered och Rångedala.  

I samband med näringsfrihetsförordningen 1864 minskade antalet traditionella gårdfarihandlare 

markant. Många lanthandlare började etablera sig i de nya stationssamhällena och kyrkbyarna och 

kunde med järnvägens hjälp bygga upp stora sortiment av varor och konkurrerade därmed ut 

gårdfarihandlaren. Gårdfarihandlarna fanns dock fortfarande kvar in på 1900-talet, t.ex. tog 64 

Toarpsbor ut registreringsbevis år 1918. 

 

Förläggarverksamheten 
Gårdfarihandeln blev en lönsam näring för många bönder, ibland mer lönsam än själva jordbruket. 

Handeln gav tillgång till kontanta medel för vilka bönderna bl.a. kunde köpa råvaror såsom ull och lin. 

Dessa råvaror lämnades sedan ut till väverskor ute i bygderna, att förädla mot betalning. Denna 

verksamhet etablerade sig till en början i liten skala, men efterhand blev det allt vanligare att 

väverskorna började lönearbeta åt gårdfarihandlarna. Det var först under 1820-talet som 

näringsslöjden fick formen av organiserad hemindustri. Vävningen fick en allt större betydelse i 

många hem. Förläggaren sålde den färdiga väven vidare till grossister i Göteborg eller till 

gårdfarihandlare. Genom den ökade omsättningen utvecklades efter hand ett s.k. förlagssystem som 

växte sig allt större som organisationsform. Systemet innebar i många bygder en successiv övergång 

från självhushållning till ett mer marknadsanpassat näringssystem. Jämsides med näringsslöjden 

fanns naturligtvis också en omfattande husbehovsslöjd. 

Under hemvävningens tidiga århundraden dominerade ull och lin medan bomullen helt kom att 

dominera under 1800-talet. Många gårdfarihandlare byggde under denna tid upp en omfattande 

förläggarverksamhet och slutade helt med egna resor. På 1840-talet vävdes 80 procent av Sveriges 

bomullstyg i Sjuhäradsbygden. Förläggarsystemet var mest omfattande i Marks och Kinds härader 

och längs Häggåns dalgång uppfördes många vackra förläggargårdar. Inom Borås kommun fanns 

förläggargårdar främst i Toarps socken, exempelvis i Stuvered, Starhester och Kovra. 
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Förläggarverksamheten var i många fall mycket lönande och förläggarna kunde bygga upp ett stort 

kapital som sedan användes till industriinvesteringar. En av dessa storförläggare var P.A. Åkerlund 

som startade bl.a. Borås Wäfveri 1870 och Druvefors bomullsväveri 1872. En annan känd 

förläggarfamilj var Skoglunds från Toarps socken. Johan Skoglund anlade bl.a. Evedals trikåstickeri 

som under en tid var störst i landet. 

 

Den agrara expansionen 
Jordbruket var under 1700-talet och 1800-talet Sjuhäradsbygdens huvudnäring, precis som i stort 

sett i hela Sverige. Den magra jorden med svårodlad och näringsfattig morän, tillsammans med den 

starka befolkningstillväxten som började på 1700-talet, innebar att många hushåll kompletterade 

jordbruket med andra näringar. 

Under 1800-talets början skedde i hela landet en långtgående omvandling av landsbygden med 

förändring av jordbruksteknik och markutnyttjande. Med 1757 års förordning om storskifte 

påbörjades en rad reformer i syfte att sammanföra byarnas många och spridda åkertegar till färre 

och mer rationella enheter. I Sjuhäradsbygden kom storskiftet relativt sent, framförallt i de södra 

skogsbygderna. Ännu i mitten på 1800-talet tillämpades ensäde och s.k. flåhackning. År 1803 och 

1827 förordnades om s.k. enskifte respektive laga skifte. Detta innebar att varje brukningsenhet i en 

by kom att bilda väl avgränsade enheter utan ägoblandning. Denna upplösning av den tidigare 

strukturen innebar att bysamhället hastigt förändrades. Många gårdar flyttades till nya platser som 

lantmätaren tilldelade bönderna. Skiftesreformerna i kombination med omfattande nyodlingar, 

utdikningar och sjösänkningar ägde rum, vilket medförde ökad produktion och ökad effektivitet.  

En kraftig hemmansklyvning skedde åren 1750–1840 och hemmansdelarnas antal ökade, t.ex. i 

Vedens härad med 150 procent. En bild av hur tätbefolkad landsbygden blev under 1800-talet ges via 

1890-talets ekonomiska karta. Den visar den oerhörda uppodlingsgraden vid århundradets slut och 

alla de torp och lägenheter som beboddes av de obesuttna, det vill säga de som inte hade någon 

egen jord. De obesuttna ökade kraftigt under 1800-talet och blev en avgörande källa till 

arbetskraftens försörjning inom jordbruket och den framväxande industrin. Torpbebyggelsen 

placerades på hemmanens utmarker, ofta vid mossmarker och vattendrag. I dagens Borås kommun 

är det bara i de omfattande moss- och skogsområdena i den nordvästra och norra delen som man ej 

hittar någon torpbebyggelse.  

Möjligheten att komplettera jordbruk och skogsbruk med hemindustri innebar att fler kunde finna 

sin bärgning än vad som var fallet i andra delar av landet. Från mitten på 1800-talet gav de nya 

textilfabrikerna i Svaneholm och Viskafors också nya arbetsmöjligheter, ett förhållande som visar sig i 

den låga arealen av odlad jord i t.ex. Seglora. Trots de förhållandevis goda förutsättningarna för 

odling, var det 1899 bara 6 procent av all mark som odlades. Möjligheterna som fanns till försörjning 

vid textilfabrikerna gjorde kanske att vissa valde detta istället för jordbruk. Som en jämförelse kan 

nämnas Tärby socken där ca 22 procent av all mark odlades. 

Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts dock under 1860-talet. Näringsfrihetens införande 1864 

innebar att området förlorade sina unika handelsrättigheter vartill tillkom att det amerikanska 

inbördeskriget förhindrade import av bomull. Sverige hade också genomlidit några svåra missväxtår. 

Marks och Kinds härader drabbades speciellt svårt av krisen. Efter dessa krisår började dock jord- och 

skogsbruken att moderniseras på allvar, en utveckling som gick hand i hand med den begynnande 

industrialiseringen och det tidiga 1900-talets näringslivsutveckling, då städer och tätorter slukade allt 

mer arbetskraft från landsbygden. Ännu på 1880-talet behövde man i  stora delar av bygden köpa in 
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brödsäd, men från början av 1900-talet var Sjuhäradsbygden i stort sett självförsörjande på 

livsmedel. 

 

Modernare tid (1800- och 1900-talen) 
Industrialismens genombrott 
Vattenkraft och god tillgång på skog som gav virke och bränsle räknas till de faktorer som haft en 

avgörande betydelse för den industriella utvecklingen. Därtill har bra transportmöjligheter varit en 

väsentlig lokaliseringsfaktor för industrin. För Sjuhäradsbygden var det tillgång till vattenkraften i 

framförallt Viskan och Häggån som var den drivande lokaliseringsfaktorn för den tidiga industrin. 

Vattenkraften har sedan lång tid tillbaka använts för bl.a. kvarndrift. De äldsta kvarnarna var 

skvaltkvarnar som ofta fanns vid varje bäck eller å som hade en fallsträcka. I Säveån vid Vänga fanns 

tolv skvaltkvarnar i mitten på 1800-talet. I ett område utmed Viskan i Fristad omnämns Mölarps 

kvarn första gången i Skara stifts jordebok 1540. Där uppfördes senare bl.a. en vadmalsstamp, 

spånhyvel, såg, snickeri, svarveri och mejeri. Nuvarande kvarn är byggd 1928 och var i drift till slutet 

på 1960-talet. I Gingri socken vid Viskan fanns Kröklinge valskvarn som är belagd sedan 1600-talet, 

samt Risbro kvarn, omnämnd första gången 1685. Risbro kvarn blev senare en tullkvarn. 

I den kuperade terrängen i Bredareds socken med många sjöar och vattendrag utnyttjades 

vattenkraften till bl.a. sågar och kvarnar. Det största fallet finns i Hjortsberg norr om Bredared där 

det in på 1940-talet fanns tre sågar och en kvarn. Norr om Vemmenhult vid Mjöshultsån fanns såg, 

kvarn samt ett kraftverk som varit i drift in i modern tid. Ytterligare sågverk fanns i Mjöshult, Röl och 

Ingelstorp. I Lövås fanns två sågar samt ett kraftverk. En av de första större anläggningarna av 

industriell karaktär var Ålgårdens kvarn strax norr om Borås. Den skänktes till staden 1647 och här 

fanns fyra kvarnhjul och en vadmalsstamp. 

I Borås uppfördes också de första färgerierna. Stadens handelsrättigheter samt riklig tillgång på 

processvatten gjorde att Borås blev ledande inom färgerihanteringen. Familjen Langlet byggde på 

1750–1760-talen upp ett av Sveriges största färgerier. Näringsfrihetslagens införande 1864 innebar 

att färgerier även kunde förläggas på landsbygden. I Målsryd anlades ett färgeri 1881, som snart 

växte och på 1890-talet kompletterades med en ångmaskin. 

1700-talets järnmanufaktursmide innebar att stångjärn förädlades till stål, spik, skruv, knivar, plåt 

m.m. Smidet var en viktig näringsgren och ingick i gårdfarihandlarnas handel. Ett järnmanufakturverk 

som tillverkade spik anlades redan 1622 vid Druvefors vattenfall i Borås, men lades dock snart ned. 

Vid Hällereds säteri i Sandhults socken uppfördes 1783 Wolffenfors järnbruk som var ett 

manufakturverk med plåt-, knipp- och spikhammare. Bruket fanns kvar till 1840, då man istället 

uppförde en kvarn och en såg. Ett annat järnbruk anlades år 1752 vid Viskan på hemmanet Stora 

Viskarhult. Där uppfördes bl.a. en knivfabrik och ett knipphammarverk under namnet Gravenfors 

manufakturverk, samt kvarn och såg. Denna gård kom så småningom att köpas upp av Sven Eriksson.  

I Sverige skedde övergången till maskinell textilproduktion långsammare än i England. 

Förläggarverksamheten levde kvar långt in på 1800-talet jämsides med den industriella 

produktionen. Sveriges första mekaniska bomullsspinneri grundades 1796 i nuvarande Lerums 

kommun och 1834 startade Sven Eriksson det första mekaniska bomullsväveriet, Rydboholms 

Konstväfveribolag, tillsammans med två kompanjoner. Rydboholmsbolaget grundade 1851 ett 

mollskinnsväveri i Svaneholm och 1854 byggdes ytterligare ett väveri längre norrut i Viskafors. 

Väveriet i Svaneholm blev dock en parentes och avvecklades 1864. Fabriken fick sedan en ny 
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renässans då Skandinaviska gummiaktiebolaget startade sin verksamhet där 1890. Gummifabriken 

var den första i Sverige och började med att tillverka galoscher, för att i slutet på 1930-talet övergå 

till däcktillverkning. Viskaforsfabriken blev så småningom, under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet, den mest expansiva fabriken och bidrog till utvecklingen av samhällena Viskafors och 

Svaneholm. 

Sjuhäradsbygdens fortsatta utveckling och expansion var knuten till kommunikationsmöjligheterna. 

Borås stad knöts ihop med Västra stambanan via Herrljunga 1863, med Varberg 1880 och Göteborg 

1894. Till utvecklingen bidrog också ångmaskinens utnyttjande som kraftkälla samt vattenturbinens 

och elkraftens införande som kraftkällor. Textilindustrin elektrifierades snabbt under en kort period 

efter sekelskiftet 1900. 

När väl järnvägen och elektrifieringen på 1800-talets slut hade givit förutsättningarna för en friare 

lokalisering av fabrikerna tog industrialiseringen fart på allvar. Från 1870-talet inleddes en expansion 

i Borås, som var en av Sveriges snabbast växande industristäder. Befolkningen växte från 3 200 

personer år 1875 till 21 500 år 1910. Antalet fabriker steg från·16 till 97 stycken. Bland 1890-talets 

Boråsfabriker kan nämnas Druvefors väveri, Norrby väveri och spinneri, Wiskaholms fabrik, Dalhems 

väveri och Annebergs spinneri. Förutom textilfabriker hade även en del andra fabriker uppförts: 

knappfabrik, mekanisk verkstad, färgeri m.m. 

Anläggandet av järnvägen mellan Borås och Herrljunga innebar att en del industrier förlades även 

utanför själva stadskärnan. På den östra sidan av Öresjö, mellan Fristad och Sparsör, fanns tre 

tegelbruk på 1890-talet. Tegelbruken vid Öresjö bidrog troligtvis med byggnadsmaterial till alla 

industribyggnader som uppfördes i Borås i slutet av 1800-talet. 

 

Vatten- och landvägar 
Sedan äldsta tid och långt in i historisk tid har vattendragen varit de viktigaste 

kommunikationslederna, sommar som vinter. I Borås är det framförallt Viskan som varit den 

viktigaste kommunikationsleden. Även stora sjöar som Säven och Öresjö har använts för transport. 

Sjön Säven ligger i norra delen av kommunen och sträcker sig in i Vårgårda kommun. I slutet av 1800-

talet användes sjön flitigt både vinter som sommar för virkestransporter. På somrarna flottade man 

bl.a. virke till sågverket i Sävsjövik. På 1920-talet lades flottningen ner då man kunde transportera 

virket billigare med lastbil. 

Stränderna kring Öresjö norr om staden lockade boråsarna i slutet av 1800-talet. Bland annat var 

trakten vid Skogsryd ett omtyckt resmål. Omkring 1890 bildades Borås Ångslups AB och man 

beställde den säregna lokomotivångaren Svanen för att trafikera Viskan och Öresjö. I Skalle vid 

Öresjös norra ända fanns ett tegelbruk. Leran hämtades från Frufällan och transporterades sedan via 

pråmar över sjön. Pråmverksamheten fungerade fram till 1897 då tegelbruket lades ner. En annan 

pråmverksamhet pågick i Viaredssjön väster om Borås. Söder om Viaredssjön började man 1908 att 

ta upp torv. Torven fraktades sedan via pråmar till Hultafors, där man lastade om till järnvägsvagnar. 

Pråmen kom sedan att användas som passagerarbåt för gästerna vid Hultafors kuranstalt. 

På land tog man sig oftast fram på gång- och ridstigar som följde lättframkomlig mark längs åsar. På 

vintern följde man älvarna och åarnas dalgångar och under sommarhalvåret drogs vägarna på åsarna. 

Det var lättast att ta sig fram under vinterhalvåret då vattendragen var frusna. 

Spåren efter det äldsta landsvägsnätet är svårdaterat, då nyare vägar ofta sammanfaller med och 

överlagrar äldre vägsträckningar. Så kallade hålvägar, forntida färdstråk som löper mer eller mindre 
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nedskurna i marken, finns på flera håll i kommunen. Det rör sig om korta bitar där vägen skurit sig 

ner i slänter, ofta i anslutning till yngre vägsträckningar. Exempel på hålvägar finns i Längjum norr om 

Fristad, i Skalle och i Vänga by. 

Under medeltiden var vägförhållandena i viss mån reglerade i lag, men är liksom de förhistoriska 

mycket lite kända. För att kunna kontrollera handeln, utgick en kunglig förordning 1540 som 

fastställde vilka vägar som skulle gå mellan Västergötlands och Hallands städer. Från Varberg till 

Skara gick en väg som följde Viskans dalgång upp till Berghem i Marks kommun, där en sidoväg till 

Ätran gick. Från Berghem gick vägen vidare till Kinna för att sedan fortsätta längs Häggåns dalgång till 

Kinnarumma, förbi Borås och Öresjö upp till Fristad och därefter till Skara. Denna väg lär ifråga om 

framkomlighet ha varit vida överlägsen Ätradalen. Från Fristad gick sedan en väg i väst–östlig riktning 

till Ätradalen. Troligtvis begagnade man sig av åsarna vid Gingri, Tärby och Hökerum. En annan viktig 

färdväg till de västliga handelsstäderna gick från Borås till Lödöse och Älvsborg via Viaredssjön och 

Bollebygd. 

Från 1600-talet och framåt har vi en tydligare bild av vägnätets utbredning genom skriftliga källor och 

äldre kartor. Att tala om vägar kan ge en missvisande bild eftersom det ända in på 1700-talen i de 

flesta fall handlar om gång- och ridstigar. Flera vägar i Borås kommun är kända sedan 1600-talet, t.ex. 

häradsvägen från Fristad till Bredared, som slingrar sig norr om Öresjö. Än idag kan man se 

sträckningen eftersom vissa delar av vägen är bevarad. 

Från 1700-talet började nya krav ställas på vägarna. I byggningabalken i 1734 års lag föreskrevs att 

landsvägar skulle vara tio alnar breda. Annan farbar väg till ting, kyrka och kvarn, behövde vara sex 

alnar bred (ca 3,5 meter). Lagen kom att gälla fram till 1891. En av de sista vägarna som byggdes om 

enligt 1734 års lag var vägen längs det då jämförelsevis ödsliga, höglänta och svårforcerade området 

mellan Borås och Alingsås. Den mättes upp av en lantmätare 1780 och var färdig några år senare. 

Vägen fick dock inte lagstadgad landsvägsbredd, då den var inte var särskilt frekventerad. Carl von 

Linné kallade detta område för Västgöta fjällar då han passerade där 1746. 

Under 1800-talets andra hälft blev vägnätet bättre och bättre. Drivkraften var då järnvägsnätets 

utbyggnad som ställde krav på nya och bättre vägar till stationerna. Under 1800-talet sattes 

vägväsendet under statlig kontroll. Tidigare hade detta ansvar legat lokalt genom s.k. vägmästare och 

senare av länsstyrelserna. Under 1800-talet började statsbidrag beviljas åt de allmänna vägarna. 

Sedan långt tillbaka ålåg vägunderhållet jordbrukare som ansvarade för att vägen på den väglott de 

fått sig tilldelade hölls i farbart skick. Gränsen mellan de olika väglotterna markerades med särskilda 

stenar nedsatta efter vägkanten. 1891 års lag införde benämningen allmän väg. Väghållningen blev 

med den nya lagen en kommunal angelägenhet. Några sådana väghållningsstenar står ännu kvar i 

Borås kommun och minner om detta system. Naturaunderhållet gällde i hela landet ända in på 1920-

talet och avskaffades definitivt först genom en ny väglag 1943. 

I Gästgiveriförordningen från 1649 angavs, att vägarna skulle mätas och att varje mil (ca 10,7 km) 

skulle utmärkas för att underlätta för de resande. Från 1730-talet märktes även varje halv- och 

fjärdedelsmil ut med stolpar. I Älvsborgs län utfärdade landshövding Adolf Mörner en befallning 1754 

om att alla gamla milstolpar (oftast i trä), skulle ersättas med nya. Helst skulle de vara av sten från 

Kinnekulle. Stenarna i länet bär årtal från 1750 och framåt. Ca 20 milstenar finns idag bevarade i 

Borås kommun. Flertalet av dem står kvar utmed den gamla landsvägen mellan Varberg och Skara, 

bl.a. i Kinnarumma, Rydboholm, vid Fristads skola samt i Borgstena. Ditflyttade milstenar finns även 

på Borås Museum i Ramnaparken.  
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Broar 
En av de äldsta broformerna är de s.k. kavelbroarna, som består av trädstammar lagda tätt intill 

varandra för att överbrygga sankare partier. Några fynd av kavelbrokonstruktioner har hittills inte 

gjorts i Borås kommun. De första egentliga broarna förekom på platser där vattendragen var 

tillräckligt smala för att överbryggas. Till en början var det fråga om enkla stockar eller spångar. Enkla 

broar av stenhällar förekom också vid små spännvidder.  

Broar i olika former av träkonstruktioner var dominerande fram till 1700-talet. Först under mitten av 

detta århundrade började man i ökad omfattning att bygga stenvalvbroar. Till viss del berodde detta 

på en ny kunglig förordning om bygge av välvda stenbroar, som gav allmogen en tyngande pålaga, då 

stenvalvbroarna var svårare och mer kostsamma att bygga än träbalkbroarna. En stor fördel med de 

välvda stenbroarna var att de tillät betydligt större spännvidd i jämförelse med balkbroarna. 

Önskemålet att spara skogarna från skövling betydde också mycket i sammanhanget. Övergången till 

valvbroar innebar ett stort steg framåt för brobyggandet i landet. Den lokala tillgången på sten var i 

stor utsträckning avgörande för den färdiga brons karaktär. Ingen av de äldre stenvalvbroarna var 

den andra lik. 

I Borås kommun finns idag ett flertal stenvalvbroar bevarade. Vid en jämförelse med övriga delar av 

gamla Älvsborgs län kan man se, att det idag finns flest antal stenvalvbroar i Borås kommun. 

Orsakerna till detta är oklara men kan bero på lokala byggtraditioner, tillgång på skickliga 

byggmästare etc. En av Sjuhäradsbygdens kulturhistoriskt mest värdefulla broar leder över Viskan vid 

Segloraberg i Seglora socken. Bron är byggd med fyra hela valv med dekorativa strömkoner och 

räcken av massiva stenmurar. Den uppfördes 1860 på tillskyndan av von Utfall på Seglorabergs säteri. 

Ytterligare en värdefull stenvalvbro över Viskan finns norr om Sparsör i Fristads socken, belägen vid 

en indragen vägslinga intill riksväg 42. Bron är uppförd i tre spann och byggdes redan på 1820-talet. 

En annan värdefull stenvalvbro är den s.k. ”Silas bro” som löper över Lillån vid Årebo i Kinnarumma 

socken. Bron uppfördes i två spann 1865 och är enligt traditionen namnsatt efter brons 

murarmästare som hette Sil. 

Då tekniken att borra i berg under 1800-talets senare del efterhand blev alltmer utvecklad och vanlig, 

blev broarna så småningom mera lika varandra med kvaderhuggna stenar och bättre passning mellan 

de olika stenblocken. 1900-talets stenvalvbroar är oftast standardmässigt utförda med segmentbåge 

och kilad sten. De känns igen på sitt mer arbetade utseende jämfört med de äldre stenvalvbroarnas 

grövre karaktär. Ett bra exempel på en sådan nyare bro går över Viskan och är belägen norr om 

Seglora kyrka. Bron uppfördes under 1920-talet som en form av nödhjälpsarbete. Bron är ca 40 

meter lång, har tre valv och är byggd i vacker huggen och i stora block av utkilad granit. 

Under 1800-talets senare del kom järn- och stålbalkbroar att efterhand konkurrera ut de äldre 

brotyperna av trä och sten. En ovanlig brotyp i kommunen är järnvägsviadukten vid Viskafors i 

Kinnarumma socken, som är en stålbalkbro av ramtyp, byggd 1946. Vid Alingsåsvägen i Borås finns 

Byttorps vägport, en järnvägsbro uppförd 1926 som är en av få valvbroar i armerad betong. En 

landsvägsbro som är den enda i sitt slag i f.d. Älvsborgs län är belägen sydväst om Rydboholms kapell 

i Kinnarumma socken. Det är en tvåleds bågbro i betong uppförd med ett spann 1934. En brotyp som 

numera är mycket ovanlig är spännverksbroarna. Vid Åsen i Gingri socken löper en spännverksbro 

över Viskan. Den är av en ålderdomlig typ med landfästen av natursten och stöttor av bjälkar. 
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Järnvägar 
Den första järnvägsanknytningen i kommunen var mellan Borås och Herrljunga. Den stod klar 1863 

och hör till de äldsta i Sverige. Den förband då Borås med Västra Stambanan. Sträckan var till en 

början smalspårig, men detta innebar problem då de övriga banorna som sedan anknöts till Borås 

blev normalspåriga. Redan före sekelskiftet 1900 breddades dock Herrljungabanan och fick samma 

spårvidd som de övriga. Utmed banan anlades stationer och hållplatser som mer eller mindre 

påverkade samhällenas utveckling. Fristad och Borgstena är exempel på samhällen som växte upp 

kring järnvägen. 

Borås–Herrljungabanan följde Viskan upp till Öresjö och sedan vidare utmed den gamla landsvägen 

mot Borgstena. Banan lades på den östra sidan av Öresjö, och hållplatser anlades bl.a. i Skogsryd, 

Sparsör och Frufällan. De natursköna trakterna kring Öresjö lockade många förmögna boråsare att 

förlägga sina utflykter och sommarnöjen hit och i början av seklet tog ett omfattande byggande av 

sommarvillor fart. I Skogsryd strax norr om Borås uppfördes en pampig sommarrestaurang 1894. 

Transporten av bomullsgarn vållade problem för fabriksidkarna och förläggarna i industriorterna 

längs Viskan. Man bildade bl.a. en direktion för planering av en järnvägsförbindelse mellan Borås och 

Varberg. Det dröjde till 1888 innan förbindelsen var färdig. Järnvägen som drogs intill Viskans dalgång 

innebar en andra industrialiseringsvåg i Borås och i Marks härad och kom ytterligare att förstärka 

dalgången som transportstråk. Järnvägen kom att gynna redan befintlig industri och stimulerade 

nyetableringar. 

Järnvägen mellan Göteborg och Borås öppnades 1894 men diskussionerna hade funnits sedan lång 

tid tillbaka. Göteborg–Boråsjärnvägen var av stor betydelse för godstrafiken mellan hamnarna i 

Göteborg och industrierna i Borås. Den kom även att utgöra en viktig länk till ostkusten, när 

sedermera Borås–Alvestabanan öppnade 1902. 

Föregångaren till Alvestabanan var Kindsbanan som stod klar 1885. Kindsbanan sträckte sig från 

Borås till Svenljunga. För att finansiera byggandet fick man teckna aktier. Dåvarande Toarps kommun 

kunde ej enas om något bidrag, beroende på stora meningsskiljaktigheter mellan norra och södra 

delen. Kindsbanan kom därför att dras i en stor sväng runt kommunen. Kindsbanans tillkomst innebar 

tillfälligt en utveckling av näringslivet i bygden, framförallt för godstrafiken då man kunde frakta 

timmer på järnväg istället för att flotta. När man i slutet av 1800-talet önskade en fortsatt sträckning 

till sydöstra Sverige så beslutade man bygga en ny bana. Redan 1902 övergavs vissa delar av banan 

och Alvestabanan tog över. Kindsbanan är idag delvis ombyggd till landsväg. 

Borås hade i början på 1900-talet utvecklats till en betydande järnvägsknut. Banan Borås–Ulricehamn 

började byggas 1914 och den öppnades för trafik tre år senare. Järnvägsbolaget kunde reducera 

kostnaderna genom att utnyttja Borås–Alvestabanans sträckning till Gånghester. Längs banan växte 

det upp flera samhällen vars tätortsutbyggnad järnvägen haft direkt inverkan på. Ulricehamnsbanan 

nedlades 1985. 

 

Tätorternas framväxt 
På 1890-talet var det bara i Borås stad och samhällena kring de äldsta industrierna som någon större 

koncentration av bebyggelse kunde uppvisas. De övriga samhällena hade i slutet av 1800-talet 

fortfarande en halv-agrar prägel med några gårdar samlade i byar. På 1910-talet hade dock några fler 

tätorter bildats, framförallt efter järnvägarna.  
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Längs Viskans dalgång runt Rydboholms, Svaneholms och Viskafors fabriker, växte det under slutet av 

1800-talet upp mindre industrisamhällen av brukskaraktär. Fabriksledningen uppförde bostäder åt 

sina anställda, man byggde kyrka, skolor, handelsbodar etc. Dessa samhällen fortsatte under 1900-

talet att expandera i takt med industrins utveckling. 

Framdragandet av Borås–Herrljungajärnvägen 1863 innebar att flera stationssamhällen så 

småningom uppstod i den norra delen av kommunen. I Fristad började samhället expandera några 

årtionden in på 1900-talet. Flera olika industrier fick fäste, bl.a. startade Fristads Skyddskläder sin 

verksamhet på 1920-talet och fick med tiden en omfattande produktion. En liknande utveckling kan 

ses i Borgstena i norra delen av kommunen, där tätortsbebyggelse uppstod på 1920-talet. 

I Sparsör, Frufällan och Skogsryd uppfördes i början på 1900-talet sommarvillor längs med Öresjö. 

Det var främst rika affärsmän från Borås som lät bygga dessa i många fall pampiga sommarvisten. 

Järnvägens framdragande möjliggjorde ett pendlande till arbetena i Borås. Så småningom 

permanentades boendet och befolkningen ökade kraftigt i dessa orter. 

Längs Göteborg–Boråsbanan uppstod också flera stationssamhällen bl.a. i Sandared och Sjömarken. 

Sjömarken, med sin natursköna placering vid Viaredssjön hade tidigare varit en omtyckt badort med 

folkpark och servering. När järnvägen drogs fram 1894 uppstod här en tätortsbebyggelse som in på 

1900-talet nästan växte samman med Borås.  

Den allt större efterfrågan på konfektionsvaror samt de förbättrade kommunikationerna gjorde att 

trikå- och konfektionsindustrin snabbt växte upp i början av 1900-talet. Till denna industri hörde 

även en omfattande stickning och sömnad i hemmen, på uppdrag från fabrikerna eller i form av 

småföretag. Under 1900-talets första decennier dominerade hemsömnaden framför 

fabrikssömnaden, och i vart och vartannat hem arbetades det. Hemsömnad var vanligt 

förekommande ända in på 1950-talet. 

I Målsryd fanns endast tre gårdar och en handelsbod innan järnvägen kom. J.A. Pettersson byggde på 

1910-talet där upp ett konfektionsföretag och ett helt nytt textilt brukssamhälle växte fram kring 

fabriken. Bolagsledningen uppförde bostäder, byggde kyrka, skola etc. Ett annat exempel på hur en 

textilindustri format samhället är firman N.J. Johansson som sedan blev Joflo i Aplared. Firman hade 

sitt ursprung i gårdfarihandel och hemsömnad som så många andra textila industrier under slutet av 

1800-talet. Företaget växte kraftigt under 1930-talet och man byggde ut fabriken i Aplared, men 

startade också filialer i Skephult och i Borås. 

För Dalsjöfors linneväveri, som startade 1890, var vattenkraften den utslagsgivande 

lokaliseringsfaktorn. Transportmöjligheterna var dock tidsödande och när järnvägen mellan Borås 

och Ulricehamn öppnade för trafik 1917, förlades en station till Dalsjöfors. Runt fabriksanläggningen 

växte så ett blomstrande samhälle upp och arbetare vid ett flertal småindustrier kunde finna sin 

bärgning här. I Gånghester skedde en liknande utveckling efter järnvägens framdragande. 

1930-talet var upptakten till den sömnadsexplosion som resulterade i en kraftig ökning av antalet 

konfektionsfabriker i Sjuhäradsbygden. Konfektionstillverkningen koncentrerades sedermera till 

centralorterna, medan hemindustrin till vissa delar fortfarande levde vidare som underleverantörer 

till de större fabrikerna. Efter kriget uppfördes många mindre syverkstäder i de mindre orterna runt 

Borås, t.ex. i Äspered, Dannike och Rångedala. En annan kraftigt expanderade ort var Brämhults 

samhälle. 

Textil- och konfektionsindustrin dominerade arbetsmarknaden i Sjuhäradsbygden också efter andra 

världskriget. Dominansen av textilindustrin i förhållande till annan industri var påtaglig ända in på 
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1970-talet. Teko-produktionen började avta under 1960- och 1970-talen och många gamla anrika 

företag lades ner. Sysselsättningen inom tekoindustrin halverades åren 1965–1987. Som resultat av 

statliga lokaliseringsåtgärder för den sviktande tekoindustrin kom företag som L.M. Ericsson, 

Monsun-Tison och Volvo Bussar. Statens Provningsanstalt, SIFU och Högskolan i Borås är också 

resultat av statliga lokaliseringsåtgärder. 

Näringslivet i Borås har sedan teko-krisen genomgått en stor strukturförändring, som förvandlat 

staden från en utpräglad fabriksstad till en centralort för regional handel och service, med stor 

offentlig sektor, högskola och ett näringsliv inom bl.a. handel, logistik och textil/mode. Borås ligger 

vid ett livligt frekventerat riksvägnät och i närhet till trafiken på Landvetter flygplats. En ny 

järnvägsförbindelse till Göteborg planeras, som del den nya stambanan till Stockholm.  

 

Lokal och regional bebyggelsetradition 
Allmogens bebyggelse 
Grunden till det byggnadsskick vi än idag kan se spåren av lades för mer än tusen år sedan. 

Oförändrade levnadsvillkor och knapphet med material och redskap har gjort att få och långsamma 

förändringar har skett genom seklen. Utmärkande för äldre tiders bebyggelse är bl.a. dess starka 

geografiska prägel. Byggnadstyper har varierat mellan olika regioner och kulturområden. På samma 

gång har en traditionsbundenhet medfört att teknik och utförande inom dessa områden förändrats 

mycket långsamt. I Sverige har framförallt tre byggnadstekniker varit vanliga från medeltidens 

början: knuttimring, skiftesverk och korsvirke. Tillgången på lämpligt material har varit avgörande för 

valet av byggnadsteknik. 

Även vägar och kulturell samhörighet mellan olika platser har haft inverkan på förekomsten av en 

viss byggnadstyp. Nya idéer har ständigt spridits men förändringarna skedde långsamt, åtminstone 

fram till tiden omkring 1800. Närheten till Danmark har emellertid för södra Västergötlands del 

inneburit en påverkan söderifrån, samtidigt som man även varit förbunden med det småländska 

höglandet och utgjort en del av dess kulturområde. De vidsträckta skogs- och bergstrakterna i söder 

har visserligen utgjort en naturlig gräns mot kustslätten men här har Ätrans och Viskans dalgångar 

fungerat som viktiga genomfartsleder. Hela Sjuhäradsbygden har präglats av denna gränskaraktär 

som bland annat kommit till uttryck i bebyggelsen. 

Sjuhäradsbygden tillhör det västsvenska traditionsområdet och flera klassiska kulturgränser går 

genom området. En är den s.k. fäbodgränsen som karaktäriserar boskapsskötselns dominans över 

jordbruket. Denna gräns har sin sydligaste utbredning genom norra Dalsland och Bohuslän. Skriftliga 

källor från 1500-talet över Sätila och Hede by i Marks kommun antyder dock att en fäbodkultur ska 

ha funnits i dessa trakter. En annan kulturgräns är den s.k. Flodström-linjen som urskiljer ett västligt 

område (för vilket Sjuhäradsbygden är typiskt) och sträcker sig diagonalt från nordvästra Värmland 

och Dalarna ner mot sydost och Kalmartrakten, och främst baseras på demografisk 1800-talsstatistik.  

Ytterligare en betydelsefull gränsdragning är Sigurd Erixons kartering av de svenska gårdstyperna 

som publicerades 1919. Borås kommun tillhör det västsvenska kulturområdet, med den s.k. 

västsvenska gårdstypen som kännetecknas av att man- och fägårdsbyggnader är mer eller mindre 

klart åtskilda. Grupperingen av de olika byggnaderna har inte som på många andra håll i landet 

medfört någon bestämd placering. Där marken är kuperad som i skogssocknarna, återfinns den 

odlingsbara marken ofta i höjdlägen. Gårdsbebyggelsen är då ofta placerad på en höjd med 

bostadshuset något högre eller på samma nivå som ekonomibyggnaderna. Bostadshus och ladugård 

ligger idag ofta parallellt eller i vinkel mot varandra. Intill äldre bostadshus från 1800-talet finns 
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ibland en undantagsstuga, snickarbod eller gårdsbod förutom ladugården. Vilket ger gårdsmiljön ett 

slutet och tätt intryck. 

Områdets ålderdomligaste byggnadstyp är den s.k. högloftsstugan eller det sydgötiska huset. 

Högloftsstugan kännetecknas av sina gavelbodar eller högloft på varsin sida om en låg ryggåsstuga. 

Denna hustyp har funnits sedan medeltiden och har haft sin utbredning i ett brett bälte över landet 

från södra Öland över södra Älvsborg till södra Bohuslän. De äldsta bevarade högloftsstugor vi känner 

till idag är från 1600-talet och många av dessa är flyttade eller ombyggda till hembygdsstugor. Av 

Sjuhäradsbygdens 16 högloftsstugor finns sju i Borås kommun varav fem stycken är hembygdsgårdar. 

Strax öster om riksväg 41 mellan Kinna och Borås ligger högloftsstugan Dammen. Unikt med denna är 

placeringen av häbbaret som är tvärställt i förhållandet till ryggåsstugan. Enligt Svensk 

byggnadskultur fanns endast tre kända exempel av denna hustyp bevarade i Sverige på 1940-talet. 

Högloftsstugorna blev så småningom förändrade till en länga med enhetlig yttre takhöjd. Det fick 

man genom att höja taket i ryggåsstugan i nivå med högloften. Hustypen kallas långloftsstuga, där 

ordet långloft syftar på att vindsloftet sträcker sig genom hela husets längd. De äldsta 

långloftsstugorna är uppförda i 1 ½ våning och de yngre uppfördes i två hela våningar. I 

Sjuhäradsbygden började man bygga långloftsstugor omkring 1740-talet och fortsatte fram till mitten 

av 1800-talet. I Borås kommun finns ett fåtal långloftsstugor bevarade och dessa är framförallt från 

början och mitten av 1800-talet. Ett välbevarat exempel är Udden som är en långloftsstuga i 1 ½ 

våning uppförd i början av 1800-talet, belägen i Tämta socken vid norra delen av sjön Säven. 

Sandhults äldsta hus är en långloftsstuga, Mölnebacka som uppfördes på 1790-talet och som en gång 

i tiden var socknens största gård med kvarnar, såg och bränneri.  

Inom hela Sjuhäradsbygden men kanske framförallt norr om högloftsstugans utbredningsområde har 

den s.k. framkammarstugan varit vanlig. Framkammarstugan kan beskrivas som en enkelstuga som 

förlängts med antingen ett eller två rum. I Borås kommun finns endast ett tiotal framkammarstugor 

kvar. Av dessa är hembygdsgården i Kinnarumma en av de bäst bevarade. 

Vid en beskrivning av boningshusens utveckling i Sverige intar enkelstugan och parstugan de mest 

betydelsefulla platserna. Enkelstugan består av ett bostadsrum (stugan) samt ett mindre kök bakom 

ett förstuutrymme. Parstugan blev en vanlig hustyp i Sverige under 1600- och 1700-talen. 

Byggnadstypen förekom framförallt på de större bondgårdarna. Parstugan består av två, vanligtvis 

lika stora rum på var sida om ett smalare förstuparti vars inre del avdelats till kammare eller kök. I 

Sjuhäradsbygden och i Borås kommun har dessa plantyper dock inte haft någon särskild bred 

förankring. I Borås kommun finns ett tjugotal enkelstugor bevarade, dessa är dock uppförda i mitten 

eller slutet av 1800-talet. Ett exempel på en välbevarad enkelstuga är Nabben som ligger på en udde 

vid sjön Tolken i Äspereds socken. Endast ett fåtal parstugor har påträffats i Borås kommun. Ett 

exempel är Esstorp eller Skrubbe i Tärby socken.  

En av de hustyper som utvecklades ur enkelstugan och som kom att bli vanlig i trakten är den s.k. 

enkelstugan med sidokammare. Under 1800-talets början kom förstugupartiet att breddas så att en 

liten kammare fick plats vid sidan om förstugan. Därmed förlängdes köket till ett s.k. långkök. 

Enkelstugor med sidokammare kan se väldigt olika ut, beroende på vilken tid huset är uppfört. 

Byggnadstypen förekommer i såväl 1 som 1 ½ våning, men också i två fulla våningar. Eftersom köket 

är relativt smalt är det väldigt vanligt att husen är tillbyggda på baksidan. Söder om Äspereds 

samhälle i Grönelid finns två välbevarade enkelstugor med sidokammare. Dessa uppfördes i början 

av 1900 av en dagsverkstorpare. Båda dessa hus har tillbyggnader i form av en köksfarstu.  
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Perioden 1850–1900 kännetecknades av en övergång från ett traditionellt till ett modernare 

byggnadsskick. Allmogen hämtade delvis impulser till sitt byggande från herrgårdskulturens 

byggnadstyper. Nya tekniker och material blev tillgängliga även för allmogen: fabrikssågade och 

hyvlade paneler, ljusa oljefärger, snickeridetaljer med fantasifulla motiv, nya byggnadsformer och 

mer virkessnåla konstruktioner. Man började också alltmer hämta förebilder från typritningar. 

Vid 1800-talets mitt slog den s.k. dubbla planlösningen igenom på allvar. På de medelstora och 

mindre gårdarna fick mangårdsbyggnaderna enklare utformning med endast fyra rum grupperade 

kring den centralt placerade värmekällan. Hustypen blev så vanlig i Västsverige att den har kommit 

att kallas det västsvenska dubbelhuset. Hustypen karaktäriseras till sitt yttre av enkelhet och 

symmetri med ofta parvisa fönster rytmiskt placerade i bottenvåningens fasader, samt ett större i 

gavlarnas vindsplan. Det är bland dubbelhusen vi oftast träffar på det sena 1800-talets omsorgsfullt 

utförda snickeridetaljer runt fönster, vindskivor och takfötter. I Borås finns åtskilliga exempel på 

välbevarade dubbelhus t.ex. i Holmen i Rångedala, Hovalida i Gingri samt Torp i Sandhults socken.  

Sjuhäradsbygdens bönder som var vävnadsförläggare uppförde ofta påkostade bostäder med 

ståndsmässiga inslag, så kallade förläggargårdar, som är typiska för området. I Borås kommun finns 

ca nio förläggargårdar. Även en del gårdfarihandlande bönder gjorde goda affärer och uppförde 

påkostade bostäder. Denna typ av bondebebyggelse med ståndsmässiga inslag har även kallats 

bondeherrgårdar eller ståndsgårdar.  

 

Torp och backstugor 
I Sjuhäradsbygden uppstod genom hemmansklyvning ovanligt många brukningsdelar med liten areal. 

I Toarps, Rångedala och Äspereds socknar som ligger i Ås härad berodde den stora 

hemmansklyvningen och de små brukningsdelarna troligtvis på den stora andelen gårdfarihandlare. 

Man fick nämligen bara ta ut ett handelspass för varje brukningsdel.  

I jordbruksbyarna fanns förutom de självägande bönderna också obesuttna som bodde på torpställen 

i utmarksmiljö eller i backstugor utan tillhörande jord. Från och med 1700-talet ökade den obesuttna 

befolkningen mycket snabbare än bondehushållen. Torpen var vanligen belägna på hemmanens 

utmarker, där odlingsbar mark fanns. Man ingick avtal med markens ägare om torpets storlek, 

röjning, besittningsrätt samt övriga skyldigheter och rättigheter. Arrende för torpet betalades 

vanligtvis genom dagsverken, i regel ett i veckan. Där flera hemman hade angränsande utmarker 

kunde det förekomma hela byar av torpställen. En sådan by fanns i Rångedala socken på 

utmarksområdet mellan Vevelhult och Skogsslätt. På 1880-talet bestod den av åtta torp. 

Torpställena uppfördes oftast med enkelstugans planlösning. I vissa fall försågs husen med en 

tillbyggnad på gaveln för förvaring av ved och redskap. Stugans medelpunkt var den stora 

naturstensspisen som upptog en stor del av bostadsrummet men som i gengäld även omfattade 

bakugn och flera nischer. 

Många torpställen har under senare tid lämnats öde och förfallit. Andra har fått ny användning som 

fritidsbostäder. Spridda över kommunen finns idag ett flertal bevarade torpställen. Flest torpställen 

fanns på 1890-talet i den södra och östra delen av dagens kommun. I Seglora fanns på 1800-talet 215 

torp, i Kinnarumma ett 100-tal, i Rångedala 140 samt i Äspered 117 stycken. I Seglora och 

Kinnarumma gav textil- och gummifabrikerna arbete och i Rångedala och Äspered fanns 

hemindustrin. Runt spetsfabriken i Gingri fanns i slutet av 1800-talet ett stort antal torpställen.  
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Exempel på välbevarade torpställen uppförda i mitten och slutet på 1800-talet är Brännered och 

Hästemossen belägna i Alvared norr om Seglora. Dessa torp har ett typiskt läge i utmarken, 

Hästemossen har enkelstugans planlösning. Norr om Äspereds samhälle finns en samling torpställen 

belägna längs en byväg. Ljungbacken och Enebacken är enkelstugor uppförda i slutet av 1800-talet 

medan Eneberg är en ryggåsstuga, troligtvis från tidigt 1800-tal.  

En särskild grupp torpställen är soldattorpen. Dessa ingick i indelningsverkets organisation som 

existerade från 1682 till 1901 och beboddes av indelta soldater för vars underhåll traktens bönder 

svarade. Ett tiotal soldattorp finns bevarade i kommunen. I Knapphestra öster om Dannike finns ett 

välbevarat soldattorp som utgörs av en enkelstuga med sidokammare. Soldattorpet ligger vid en 

mindre byväg och omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med vällagda stenmurar som bl.a. 

bildar en fägata. Det äldsta soldattorpet i kommunen ligger i Vänga vid den gamla byvägen och 

uppfördes 1798. 

Till skillnad från torparna hade backstugusittarna ingen besittningsrätt till jorden utan endast 

nyttjanderätt till en bostad belägen på annans mark. Kyrkböckerna skilde också på backstugusittare 

och torpare. Backstugorna uppfördes ofta på den för byn gemensamma tån, det vill säga en 

allmänning. Backstugorna var ofta uppförda som ryggåsstugor med ett rum och förstuga. Den inre 

delen av förstugan var avdelad till förråd av kläder och annat och i stugan fanns i ena hörnet en stor 

öppen valvspis med bakugn. Uthus fanns ej men vid bakre gaveln kunde man inrätta en vedbod i 

kullersten och brädtak. Tidigare var taken klädda med torv men på senare tid täcktes de av spån. I 

Rångedala fanns ca 15 backstugor på 1800-talet och ännu in på 1950-talet fanns fyra kvar varav två 

var bebodda.  

Torpare och backstugusittare erbjöd en lättillgänglig och billig arbetskraft för bönderna och så 

småningom för den framväxande industrin. Torpbebyggelsen nådde sin kulmen samtidigt som 

industrialismen. Vid fabrikerna i Rydboholm och Viskafors uppfördes flera arbetarlängor men många 

torpare bodde dock kvar i sina torp och vandrade istället fram och tillbaka. Där odlingsmöjligheterna 

varit bra och vägförbindelserna goda har ett och annat torp levt vidare som småbruk eller som 

egnahem för industriarbetarna. I takt med industrialismen, emigrationen och urbaniseringen kom allt 

fler torp att överges, för att på 1920-talet nästan vara försvunna. 

 

Storgårdar 
Under medeltiden infördes det s.k. världsliga frälset. Storbönder som hade råd att göra rusttjänst 

blev ”frälsta” från stående skatter och deras gårdar blev frälsegårdar. De gårdar där medlemmar ur 

adeln residerade brukar kallas sätesgårdar. Sätesgårdarna utgör inget påfallande inslag i Borås 

kommuns landskapsbild. Det har i Sjuhäradsbygden inte funnits underlag för samma slottskultur som 

i Skåne eller Mälardalen. Det finns dock i Borås kommun ett antal större gårdar som haft viss 

betydelse för kulturlandskapets förändring. 

Storgårdarna skiljer sig bebyggelsemässigt från allmogebebyggelsen genom påkostade 

huvudbyggnader samt fler och större ekonomibyggnader. Högreståndsarkitekturen har mer eller 

mindre direkt hämtat inspiration från utländsk byggnadskonst och är därmed mer tydligt medvetet 

skapad och modeinfluerad än gängse allmogebebyggelse. Samtidigt har herrgårdsbebyggelsen tjänat 

som inspirationskälla och impulsgivare för spridandet av nya arkitektoniska och byggnadstekniska 

drag. 

Frälsejorden utökades snabbt under 1600-talet genom jordköp, donationer och betalningar från 

kronan. Karl XI:s reduktion 1680, då stora delar av frälsejorden drogs in till kronan, hade ödesdigra 
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konsekvenser för många adelsmän. Flera av frälsegårdarna drogs in till indelningsverket och kom att 

bli officersbostäder. Ännu efter reduktionen fanns dock i Sjuhäradsbygden 102 frälsesäterier. 

Påtorps säteri i Fristads socken är känt sedan 1400-talet. Huvudbyggnaden är uppförd 1722 och 

tillbyggd 1870. Flygeln är uppförd 1736. På gården fanns förr ramsåg, valsverk, kvarnbyggnad, 

statarbostäder etc. Under säteriet låg ca 30 frälsehemman från näraliggande socknar. Norr om 

Påtorp på höjden söder om Ärtingen i Bredareds socken ligger det forna säteriet Röhl. Säteriet är 

känt sedan 1400-talet. Röhl ägdes i slutet av 1700-talet av von Wolffen som anlade järnbruket vid 

Hällered i Sandhults socken. Nuvarande mangårdsbyggnad är troligtvis uppförd under hans tid. 

Uddetorps gård i Borgstena socken har anor tillbaka till 1300-talet. Gården ägdes av släkten 

Oxehufwud fram till 1860-talet. En av ägarna till gården var översten och länsherren Anders Olofsson 

Oxehufwud. Även den blivande fältherren Lennart Torstensson tillbringade sina barndomsår på 1600- 

talet på Uddetorp. Nuvarande mangårdsbyggnad på Uddetorp uppfördes på 1700-talet. Den är en 

salsbyggnad innehållande åtta rum och kök med en nyklassicistisk utformning. Uddetorps säteri ägde 

tidigare stora delar av Borgstena socken.  

I Ljushults socken ligger säteriet Arnäsholm. Den förste ägaren som omnämns i källorna är Gustav 

Vasas hövitsman Severin Kijl 1546. Mangårdsbyggnaden är enligt uppgift uppförd på 1820-talet, men 

de murade källarvalven vittnar om en betydligt äldre byggnad. Eventuellt har man byggt på en äldre 

husgrund. Två äldre flyglar flankerade tidigare mangårdsbyggnaden, men de är idag ersatta av nya 

byggnader. 

En annan välkänd gård är Segloraberg i Seglora socken som tidigare låg under domprosteriet i Skara. 

1545 förlänades Segloraberg till släkten Stenbock som ägde gården fram till reduktionen. Segloraberg 

kom 1856 att köpas upp av Rydahls Manufaktur som förvärvade stora markområden i socknen. 1901 

flyttade man huvudbyggnaden till Rydal och idag finns endast rester av en flygelbyggnad kvar på 

platsen. 

Boställen 
Till den agrara bebyggelsemiljön hör även boställen för prästerskapet, militära befäl och civila 

ämbetsmän. Enligt resolutionerna från 1720 och 1727 stadgas det att allmogen hade skyldighet att 

bygga sju hus på en prästgård. Första byggnaden skulle innehålla i ena ändan två kamrar, mitt i 

byggningen sätesstuga och förstuga, i andra ändan av byggningen kök med köksspis utan bakugn. 

Dessutom skulle det vara brygghus, bod med dubbel botten och loft, visthus, lada med golv och loge i 

mitten samt fähus med stall. De prästgårdar som byggdes under 1700-talet kom att få karaktären av 

en mindre herrgård. Seglora gamla prästgård uppfördes 1793 och användes som prästgård fram till 

1942. År 1964 förklarades Seglora gamla prästgård som byggnadsminne. Byggnaden är ett bra 

exempel på prästgårdens karaktär som mindre herrgård. 

Komministern var kyrkoherdens medhjälpare och kallades tidigare för kaplan. På 1680-talet fick 

kaplanerna egna boställen anvisade på kronans mark, men de fick själva uppföra och underhålla sina 

hus. Ett före detta kaplan- eller komministerboställe finns idag bevarat i Hjälmryd i Bredareds socken 

som  uppfördes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Hjälmryd fick framkammarstugans 

planlösning och uppfördes i 1 ½ våning. Kaplansbostället kom att bebos av 34 präster innan det nya 

komministerbostället byggdes 1918. Det gamla kaplansbostället fick då tjäna som arrendatorsbostad. 

Byggnaden renoverades på 1940- och 1950-talen och har därefter genomgått vissa förändringar. 

Byggnaden har dock i stort behållit sin ursprungliga karaktär. 

År 1682 införde det s.k. indelningsverket då bönderna indelades i rotar omfattande några gårdar som 

ålades att hålla en soldat med torp och utrustning. I samband med detta försåg kronan befälen med 
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boställen vilka de var skyldiga att bebo, underhålla och bruka. Byggnaderna på boställena uppfördes 

efter ritningar fastställda i boställeförordningar, den äldsta från 1687 och den yngsta från 1836. 

Byggnadernas storlek och utseende varierade efter befälsgrad och efter rådande stilideal. Även civila 

ämbetsmän hade sina boställen, t.ex. häradshövdingen, kronofogden och länsmannen. 

Eskilsred i Seglora socken uppfördes 1853 som ett kaptensboställe. Gården är känd sedan 1397 och 

förlänades 1537 till fogden Nils Munk. Vid reduktionen drogs gården in till kronan som boställe till en 

löjtnant för att sedermera bli skattebefriad och förmedlad till säteri. Så småningom blev gården 

kaptensboställe och år 1769 innehades den av kapten Stjernsparre. År 1892 friköptes egendomen 

från kronan. 

På Fristad Hed, där Fristads folkhögskola idag huserar, finns ett fåtal militära byggnader bevarade. 

Fristad Hed var förläggningsort för Älvsborgs regemente 1797–1914. När regementet flyttade till 

Borås och Heden upphörde att vara förläggningsplats flyttades flera av de gamla byggnaderna. 

Överste- och majorsbostäderna finns dock kvar. Överstebostället lär enligt uppgift vara uppfört redan 

1817 medan de övriga är byggda på 1860-talet. 

 

Byggnader för förvaltning och offentlig verksamhet 
Till landsbygdens äldre offentliga byggnader kan räknas tingshus, gästgiverier, sockenstugor och 

sockenmagasin, fattigstugor och ålderdomshem samt skolbyggnader. 

Häradet har alltifrån medeltiden och till våra dagar utgjort grundenheten för lokal förvaltning och 

rättskipning. Under 1600-talet organiserades rättsväsendet i fastare former och statsmakten verkade 

för att särskilda tingshus skulle uppföras. För att underlätta resor och inkvartering fördes 

tingsförhandlingarna i många fall i närheten av eller i en gästgivargård. 

Tingsplatserna i Västergötland var fram till 1640 ambulerande. I Vedens härad finner man tidiga 

tingsställen i Örlanda (Borgstena socken) och Längjum (Fristads socken). På 1640-talet fick Vedens 

härad sitt första fasta tingsställe, Åsslätt i Fristads socken. På 1680-talet flyttades tingsplatsen till 

Borgstena kyrkby. Borgstena låg bra till ur kommunikationssynpunkt och här fanns även en 

gästgivaregård. 

Borgstena var tingsställe fram till 1835 då det ersattes av Borås. Tinget erbjöds lokaler i stadens 

rådhus som stod färdigt 1831. Detta rådhus var det fjärde i ordningen då staden drabbats av flera 

omfattande bränder. Ett nytt tingshus för Vedens härad uppfördes 1894–1895 och detta finns kvar 

idag, beläget på Södra Kyrkogatan. Tingshuset är uppfört i en tidstypisk nationalromantisk stil med 

tegelfasader och naturstensgrund. Tingshuset var i bruk till 1920. 

I Boråstrakten har det funnits ett nätverk av gästgiverier och skjutsstationer som ålagts att hålla 

hästar för skjuts samt mat och husrum för de resande. Gästgiveriförordningar kom bl.a. 1636 där det 

fastslogs att ”I ge  resa de a  skall å fördrista sig att rida Gästgivare s häst längre än till nästa 

gästgiveri”. Gästgiveriförord i gar utfärdades äve  år  o h i sa a d ed  års lag. 
Gästgivargårdarna låg ofta längs de större vägarna, bl.a. utmed den medeltida landsvägen från 

Varberg till Skara t.ex. i Fristad och Borgstena. Gästgivargårdar fanns också i Sjömarken, Sandared i 

Sandhults socken samt i Falskog och Bytorp i Rångedala socken. I Sandared finns en f.d. gästgivargård 

från 1808 bevarad, belägen mitt i samhället. Byggnaden som är uppförd i timmer i två våningar har 

genomgått en del förändringar genom åren framförallt interiört men även en del exteriört. Trots 

detta besitter gästgivargården stora kulturhistoriska värden då den är bland de äldsta husen i 
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Sandhult. Bevarat från tiden som gästgiveri är bl.a. stenläggningen på framsidan av huset. Byggnaden 

fungerade som gästgivargård fram till mitten av 1800-talet.  

I äldre tid ombesörjdes landsbygdens kyrkliga och världsliga angelägenheter till stor del inom 

socknen. Det främsta organet för denna lokala självstyrelse var sockenstämman som funnits 

alltsedan medeltiden. Till sockenstämmans uppgifter hörde att anställa präst, klockare och 

kyrkoherde samt att upprätthålla kyrkotukten. Stämman hade dessutom ansvaret för ärenden av 

världslig art som att sörja för väg- och brobyggen och anställa sockenhantverkare. Under 1700-talet 

då särskilda sockenstugor torde ha blivit allmänna, tillkom alltfler uppgifter, såsom fattigvård, 

skolundervisning, brandstodsföreningar och sockenmagasin. Sockenstugorna var ibland förenade 

med fattigvårdsinrättningen men vanligare var att de fick inrymma den första skolundervisningen. 

Från och med 1862 års kommunallag som kom att ligga till grund för den nuvarande kommunala 

förvaltningen blev sockenstugan ofta säte för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, vilka kom 

att ersätta den äldre sockenstämman. 

År 1757 utfärdades regler för inrättande av sockenmagasin. Genom att lägga undan spannmål under 

goda år skulle bönderna bättre klara de regelbundet återkommande missväxtperioderna. Långt ifrån 

alla socknar kom dock att uppföra sockenmagasin. De byggnader som byggdes placerades vanligtvis 

intill sockenstugan. Intill kyrkan i Rångedala finns ett gammalt sockenmagasin, Strömsdal. När det 

inte längre var behövligt för sitt ändamål på 1870-talet inrättades där en diversehandel. 

Under 1700-talet blev socknarnas försörjningsansvar gentemot de gamla och fattiga genom 

fattigstugor allt mer vedertaget, och staten ökade sin styrning. Befolkningstillväxten och 

landsbygdsbefolkningens proletarisering under 1800-talet gjorde fattigvårdsfrågan till ett 

betungande problem. De äldre fattigstugorna ersattes under 1900-talets första decennier i de flesta 

fall av nyuppförda ålderdomshem. Ett exempel på åldringsvårdens utveckling kan hämtas från 

Kinnarumma där fattigstugorna ersattes av ett ålderdomshem 1909. Genom en överenskommelse 

med Kinnarumma socken utgjorde Rydboholms fabriker ett eget fattigvårdssamhälle, dvs bolaget var 

skyldigt att försörja sina före detta anställda som inte kunde klara sig. Rydboholmsbolaget skänkte 

därför hemmanet Stenastorp till kommunen för att där uppföra en vårdanstalt. Ålderdomshemmet 

bestod av en byggnad i två våningar med 15 rum och hade plats för 10 pensionärer. På fastigheten 

fanns dessutom ladugård, hönshus etc. 

Ett annat exempel på filantropisk verksamhet är från Ljushults socken. Halla gård uppfördes 1825 och 

1879 köpte provinsialläkare Lorenz Friman gården. Han donerade den till Ljushults kommun för att 

de skulle använda den till fattiggård. Ålderdomshemmet som det senare bytte namn till var i bruk till 

1958 då ett nytt ålderdomshem byggdes i Sexdrega. 

Skolundervisningen sköttes fram till 1800-talets mitt av kyrkan. Den var inte obligatorisk och den 

undervisning barnen fick varierade i innehåll. 1842 genomfördes folkskolereformen som stadgade att 

alla barn skulle undervisas i katekesen, innanläsning samt räkning. Alla församlingar ålades dessutom 

att inom fem år upprätta minst en skola som borde vara fast. Ute i socknarna drog man sig dock i det 

längsta för att bygga speciella skolbyggnader och lät i stället undervisningen ambulera mellan olika 

gårdar. Liksom fattigvården var skolundervisningen indelad i rotar. Gingri församling köpte 1858 ett 

markområde och uppförde där den första folkskolan i socknen. Skolan var i bruk till 1949 då barnen 

flyttades till Fristads centralskola. 

I Viskafors donerade brukspatronen vid Viskafors herrgård 1 000 riksdaler som begynnelsefond till en 

skolinrättning. En sockenskola blev också inrättad men var tidvis nedlagd. Inte förrän 

folkskolestadgans tillkomst kom en mera ordnad undervisning till stånd. Folkskola uppfördes också 
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1898 och bekostades av Rydboholmsbolaget. Bolaget stod för alla kostnader kring skolan samt för 

lärartjänster. 

Efter folkskolereformens införande ökade antalet skolhus sakta men säkert i de olika skolrotarna. År 

1858 stadgades även om inrättande av särskilda småskolor, vilket mötte ett starkt motstånd från 

många socknar i landet. De första åren efter folkskolestadgans införande 1842 var skolan i Vänga 

ambulerande, liksom i så många andra småsocknar. 1859 uppfördes den första folkskolan och ett par 

år efter byggde man en småskola bredvid. Skolorna var i bruk till 1923 då ett nytt skolhus stod 

färdigt. 

Under 1800-talet ställdes krav på högre utbildning och genom 1849 års reform inrättades de statliga 

läroverken. Folkskolan var allmänbildande medan läroverken mer yrkesinriktade och 

universitetsförberedande. Efter 1850 utgav överintendentsämbetet samlingar med normalritningar 

för skolhus som tillgodosåg de pedagogiska och hygieniska kraven. På landsbygden kom dock folk- 

och småskolehusen ofta att följa den lokala byggnadstraditionen. 

I Borås kommun finns flera äldre skolbyggnader bevarade som speglar sin tids byggnadstraditioner. 

Välbevarade skolor av kulturhistoriskt värde finns bl.a. i Målsryd, Funningen, Seglora samt i Nordtorp. 

I Fristad finns en äldre skolbyggnad från 1861 som även fungerat som kommunalhus samt en 

centralskola från 1939 som tillsammans bildar en kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. 

 

Folkrörelsernas byggnader 
Till folkrörelserna som växte fram under 1800-talets andra hälft räknas främst frikyrkorörelsen, 

nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen. Ståndssamhällets upplösning och 

framväxten av industriella produktionsförhållanden under 1800-talet innebar en period av 

förändrade levnadsvillkor och nya idéströmningar. I de folkrörelser som tog form kunde människorna 

förenas i en ny intressegemenskap, i en gemensam religiös övertygelse, för nykterhetens sak eller för 

rösträtt och fackligt inflytande. Från början samlades de nya rörelsernas anhängare till möten i 

hemmen eller i provisoriska lokaler, men snart uppstod behovet av egna samlingslokaler. 

Missionshus, nykterhetslokaler och Folkets hus uppfördes. Idag utgör folkrörelsernas byggnader 

minnesmärken över en mer än hundraårig epok av samhällshistoria. Av den första generationen hus 

är en del redan borta, ett flertal finnas kvar, om än ombyggda och förändrade.  

Frikyrkligheten och väckelsen gjorde sitt insteg i socknarna runt Borås under 1800-talets andra hälft, i 

flera fall från 1870-talet och framåt. Frikyrkorörelsen har inte varit så stark som i andra delar av 

Älvsborg och i många socknar dröjde etableringen ända fram till 1920- och 1930-talen. Starkast har 

frikyrkorörelsen varit i den norra delen av kommunen med Fristads, Tämta, Sandhults och Bredareds 

socknar. I övriga socknar har statskyrkan dominerat. 

De äldsta missionshusen var ofta enkla med faluröd träpanel och vita sexdelade fönster. 

Rumsindelning, med en större och en mindre samlingssal och kök samt en mindre lägenhet för 

vaktmästare eller kringresande predikanter har förekommit allmänt. För att inrymma alla dessa 

funktioner har många missionshus byggts till i en eller flera etapper. 

Ett typiskt missionshus av det enkla slaget finns bevarat i Tärby socken. Missionsförsamlingen i Tärby 

bildades 1894 och de första mötena hölls i hemmen. Byggnaden som uppfördes 1901 innehöll från 

början en samlingssal med ett rum och kök. 1909 tillbyggdes missionshuset med ytterligare ett rum 

och kök.  
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Nykterhetsrörelsen hade sitt första genombrott på 1830- och 1840-talen genom Peter Wieselgren. 

Nykterhetsföreningar bildades runt om i södra Sverige, ofta på initiativ från prästen. Den tidiga 

nykterhetsrörelsen gick ofta hand i hand med väckelserörelsen. På 1870-talet började en ny och mer 

målmedveten nykterhetsrörelse, med starkare förankring att växa fram. 1879 hade 

godtemplarrörelsen, IOGT, fått fotfäste i Göteborg och anmärkningsvärt snabbt nådde den ut till de 

mest avlägsna bygder. Under 1900-talets första decennier uppfördes i de flesta socknar ordenshus 

och nykterhetsrörelsen nådde då sin höjdpunkt. I många socknar i Borås kommun var 

nykterhetsrörelsen den sammanslutning som blev starkast etablerad. 

I Transås söder om Borås uppfördes 1908 en IOGT-lokal, Fridenslund. Den fick en tidstypisk 

utformning med en enkel panelarkitektur med höga tvärpostfönster, veranda etc. I Viskafors 

startades 1903 en avdelning av nationaltemplarorden NTO med namnet Sven Eriksson. Avdelningen 

lades snart ner, men bildades på nytt 1909 i Rydboholm. 1926 byggdes ett ordenshus i Rydboholm. 

1945 byggde man till och ordenshuset innehöll nu en lägenhet om ett rum och kök, två samlingssalar, 

bibliotek, köksavdelning m.m. Lokalerna kom så småningom att upplåtas till andra organisationer och 

föreningar samt till teaterverksamhet. 

Uppförandet av arbetarrörelsens egna samlingslokaler startade i Sverige på 1890-talet. Fram till 1915 

uppfördes 200 Folkets hus i landet. Kopplingen mellan arbetarrörelsen och Folkets hus-rörelsen var 

tidigt stark men längre fram kom andra aktiviteter än de rent politiska att knytas till Folkets hus-

rörelsen. De senare aktiviteterna, såsom dans och biografverksamhet blev ett viktigt ekonomiskt 

tillskott till den lokala organisationen. Den enda Folkets hus-byggnad som uppfördes i kommunen 

förutom i Borås stad var i Aplared, Ljushults socken. Byggnaden stod klar 1938 och fick en för den 

tiden traditionell utformning. På grund av kärv ekonomi anordnade man bl.a. lokalrevyer, och Folkets 

hus-byggnaden i Aplared kom mer att få karaktär av medborgarhus och samlingssal. 

 

Egnahems- och villabebyggelse 
Under 1870-talet framträdde på skilda håll i landet de första exemplen på ett egnahemsbyggande 

understött av företag eller olika filantropiska stiftelser. Motiven för detta var blandade och 

omfattade såväl socialliberala som mer konservativt präglade strävanden. 1904 inrättades en statlig 

egnahemsfond som under en försöksperiod var avsedd att lämna bistånd till förvärv av 

jordbruksegnahem. Verksamheten inriktades i första hand på landsbygden och man upplät mark för 

att uppföra mindre bostäder och jordbrukslägenheter. 

Egnahem betyder ursprungligen mindre friliggande bostadslägenhet med eller utan åtföljande jord, 

där boningshuset beboddes endast av ägaren, vanligen en arbetarfamilj. Ofta låg egnahemmen 

tillsammans på markområden som lats upp i tomter från någon intilliggande gård. 

Egnahemsbyggandet understöddes också från företagens sida. Istället för att bygga hyreskaserner till 

sina arbetare upplät man på många håll företagsmark för egnahemsbyggande. De anställda kunde 

även få låna pengar av företaget. 

I Dalsjöfors uppförde man tidigt egnahemsbostäder till fabriksanställda. 1911 uppfördes det första 

egnahemmet som var av tvåfamiljstyp, i närheten av fabriken. Runt Dalsjöfors fabriker växte det 

sedan upp flera egnahemsområden på 1930–1940-talen. Rydboholmsbolaget var ända in på 1920-

talet ointresserat av egnahemsrörelsen och var ovilliga att avyttra mark. Bolaget ändrade dock 

attityd och började sälja tomter (1924). Egnahemsbyggandet startade försiktigt på 1930-talet för att 

öka på 1940-talet. I Rydboholm, Viskafors och Svaneholm uppfördes flera egnahemsområden. 
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Målsryd köpte konfektionsföretaget J.A. Pettersson upp jordbruksfastigheter i närheten av fabriken. 

Företaget styckade upp tomterna och både förmedlade och finansierade egnahemsbyggena.  
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Del II. Borås stads utveckling till och med 1900-talet 
 

Stadens grundläggande 
Borås stad grundades 1621 i området runt Torpa kyrka. Staden fick en stadsplan med 

rutnätsmönster, men det var först 1727 man började bygga efter rutnätsplanen, som hade utfärdats 

av Erik Datan. 1600-talets planläggning var strikt organiserad och lades ut utan att anpassas till den 

slingrande Viskan. I början av 1600-talet bestod Borås eller Torpa, som staden hette från början, 

endast av några få sammanbyggda hus med gavlarna vända mot gatan. Det var träbyggnader med 

taktäckning av halm eller spån. På 1700-talet bestod staden av cirka 400 tomter och Borås omgavs av 

ett stadsstaket med tullbommar vid Västerbro samt vid nuvarande Södra torget och 

Yxhammarsgatan. 

Borås har brunnit fyra gånger: 1681, 1727, 1822 och 1827. Efter den första branden fastställdes en 

officiell stadsplan som dock i princip var densamma som före branden. Efter branden 1727 

upprättades ytterligare en stadsplan som hade för avsikt att förbättra brandskyddet genom att räta 

ut och bredda en del gator. Carl von Linné berättar om staden Borås efter sitt esök : ”Alla 
byggnader utom kyrkan och rådhuset var byggda av timmer mestadels i två våningar och jämnhöga. 

Huse  var pa elade o h trolige  estruk a ed rödfärg.” I o  de  urspru gliga stadspla e s 
område finns idag endast en byggnad kvar på ursprunglig plats från tiden efter 1727 års brand. Det är 

Brännerigården i nuvarande kvarteret Elektra 8. På grund av sin brandfarliga verksamhet var 

byggnaden placerad en bit utanför övrig bebyggelse och nåddes därför inte av lågorna. Byggnaden 

ger idag en föreställning om hur husen såg ut på 1700-talet. Ytterligare en stadsgård från 1700-talets 

Borås finns bevarad, dock inte på ursprunglig plats, nämligen Nymanska gården som flyttades från sin 

plats vid nuvarande Krokshallstorget till Borås museum på Parkgatan på 1930-talet. 

År 1822 brann staden ner till grunden igen. Orsaken var dåliga brandskyddsredskap samt att Viskan 

hade frusit vilket gjorde det svårt att hämta vatten. Staden byggdes dock snabbt upp igen. Fem år 

senare, 1827, utbröt den fjärde och hittills sista stora stadsbranden i Borås historia. Hela staden 

brann ner, förutom kyrkan, prästgården, skolhusen, stadsfängelset samt ett trettiotal privathus. År 

1830 upprättades en ny byggnadsordning som skulle förhindra ytterligare brandkatastrofer. En gatu- 

och tomtreglering hade då redan införts 1827, som innebar att gator breddades och att nya öppna 

platser skapades. Gator som breddades var bland annat Yxhammarsgatan, Allégatan och Lilla 

Brogatan. Även Södra Strandgatan breddades och försågs med stenkajer och 

vattenhämtningsplatser. 

Borås ursprungliga delar var inte återuppbyggda förrän på 1850-talet. Bebyggelsen började vid den 

här tiden även att breda ut sig utanför rutnätsstaden. Sedan tidigare fanns här en bebyggelse som, 

förutom en del mindre industrier, bestod av fattighus och landerier. Landerierna var de förmögna 

Boråsbornas lantegendomar, en företeelse som förknippas med städer i Västsverige. I Borås finns 

idag byggnader från ett fåtal landerier bevarade. På det före detta regementsområdet ligger rester 

från två – Kristiansfält och Katrineberg – som båda är uppförda på 1820-talet. Vid Varbergsvägen 

söder om staden ligger ytterligare ett exempel, Lorensberg, vilket bebyggdes med en 

a gårds ygg ad so  stil ässigt a sluter till de  så kallade ”Boråsdekore ” so  skapades på -

talet med klassicistiska fasaddetaljer som tandsnittsfriser, lunettfönster och halvvalmade sadeltak 

som kännetecknar empir- eller Karl Johanstilen som den också benämns. 
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Utformningen av bebyggelsen i 1800-talets Borås kom att styras av byggnadsordningen från 1830. 

Enligt denna fick trähus hädanefter inte vara högre än en våning, eller 7 ½ alnars höjd på två alnars 

stenfot. Bostadshusen fick inte sammanbyggas med stall eller fähus och vindar över boningshus fick 

inte inredas till förvaring av hö eller halmfoder. Byggnadsstadgan angav också riktlinjer av estetisk 

karaktär, till exempel skulle fönsterbågarna vara tre rutor höga och halvvåningsfönster skulle vara 

halvmåneformade. Borås stad fick på detta sätt ett mycket enhetligt utseende och behöll till stora 

delar sitt likformiga utseende fram till 1950-talets centrumsanering. Idag finns endast några enstaka 

exempel på denna typ av träbyggnader bevarade. Tre av dem ligger samlade vid Södra torget där 

Utfallska gården (också kallad Hemgården), Flaménska gården samt Strömqvistska gården ännu kan 

ge en bild av hur den förindustriella staden upplevdes. 

 

Stadens utveckling efter industrialiseringen 
Borås stad präglades ännu in på 1800-talets senare del helt av den låga träbebyggelsen. En ny 

byggnadsstadga från 1875 lättade en del på bestämmelserna. Hus av trä fick nu byggas i två våningar, 

samtidigt fick hus av sten fick byggas i fyra våningar. Ett exempel på hus uppfört i enlighet med 1875 

års byggnadsordning finns på fastigheten Freja 1 som idag är ett av stadens bäst bevarade trähus i 

två våningar. Fastigheten bebyggdes 1895 efter ritningar av Boråsarkitekten Lars Kellman och 

byggnaden präglas av en tidstypisk panelarkitektur. Kvarteret Freja är centralt beläget omedelbart 

utanför den äldre stadskärnan och det ingår tillsammans med det intilliggande kvarteret Frigga i 

stadens första planlagda utvidgning mot öster. 

I samband med byggnadsstadgan 1875 kom bestämmelser som sade att man endast fick uppföra hus 

av sten i stadskärnan. Detta ledde till att så gott som all nybyggnadsverksamhet i stadskärnan låg 

nere under en tid. I slutet av 1800-talet hade endast tio stenhus uppförts i staden. Ett av dessa var 

ett bostadshus i tre våningar uppfört 1886 i kvarteret Valhall i hörnet Åsbogatan–Sparregatan. Det 

ko  i folk u  att kallas ”slottet”, sa olikt ta k vare si  avvika de skala o h pla eri g i stade  sa t 
de påkostade fasaderna. Byggnaden utformades med ett klassicistiskt formspråk med en rikt 

dekorerad fasad där paradvåningarna markerats. En ny samhällsklass, borgerskapet, ville genom 

dessa ståndsmässigt utformade hus uttrycka sitt inflytande. Ett annat bostadshus i sten, som 

uppfördes på 1880-talet, ligger i kvarteret Perseus i hörnet Västerlånggatan–Lilla Brogatan vid 

Viskan. Denna byggnad har senare förändrats vid minst tre tillfällen, dels 1904 då den tillbyggdes i 

vinkel mot söder och dels vid ombyggnader 1919 samt 1936 då byggnaden fick dagens utseende. 

Från andra hälften av 1800-talet ökade industrialiseringen av Borås stad. Textilindustrins tillväxt efter 

bomullskrisen på 1860-talet, ångmaskinens införande som kraftkälla i industrin, samt järnvägen, var 

de pådrivande faktorerna. Järnvägsanknytningen till Herrljunga och västra stambanan år 1863 samt 

den direkta förbindelsen med Göteborg 1894 gjorde staden mer konkurrensmässig och i takt med 

kommunikationsförbättringarna ökade industrietableringarna. Fabriksanläggningarna uppfördes vid 

eller i nära anslutning till Viskan och utanför själva stadskärnan vid viktiga järnvägslinjer. 

Inflyttningen av ny arbetskraft ledde till att bostadshus började uppföras i anslutning till industrierna, 

ofta utanför stadsplanen. Nya arbetarstadsdelar växte upp i snabb takt och bland annat tillkom 

Norrbygärde, Lundby, Landala, Lidaholm och Daltorp. Verksamheter och bostadsbebyggelse 

blandades här, styrda endast av ägoförhållanden, befintliga vägar och kommunikationer. Bostäderna 

bestod vanligtvis av mindre flerbostadshus i trä, med lägenheter med ett rum och kök. Befolkningen 

hade från 1885 till 1905 tredubblats från 6 000 invånare till drygt 18 000. 
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Stadsplaneringen hade halkat efter den kraftiga befolkningsökningen och det ökade behovet av 

bostäder och samhällsservice. En ny stadsplan fastställdes år 1906 som formmässigt frigjorde sig från 

den strikta rutnätsplanen. Stadsplanen upprättades av stadsplaneraren P.O. Hallman som var 

Sveriges främste på området vid tiden. Hallman var i sin tur inspirerad av den österrikiske arkitekten 

Camillo Sitte, vars ideal utgick från den medeltida staden med vindlande gator, torg och mindre 

platsbildningar. Gatunätet och bebyggelsen skulle anpassas till terrängen, och med hjälp av 

stenmurar och träd skulle gatorna bli tilltalande och trivsamma stadsrum. Resultatet av detta 

nytänkande är tydligt bland annat i tidiga egnahemsområden i Borås som nedre Byttorp, Salängen 

och Erikslund samt delar av Nedre Norrmalm och Villastaden. Även andra stadsdelar, som exempelvis 

Parkstaden, utgör bra exempel på den tidens stadsplaneringsideal. 

Borås var också den första stad som införde utomplansbestämmelser för att få kontroll över 

bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser började gälla 1912 och innebar 

bland annat en maximering av hushöjderna till två våningar för trähus och tre för stenhus. 

 

Offentliga byggnader 
Förutom en mängd industrier och bostäder, uppfördes från slutet av 1800-talet en rad offentliga 

byggnader i Borås såsom sjukhus, skolor, järnvägsstation, nytt rådhus med mera. Dessa förlades i stor 

utsträckning strax utanför den gamla rutnätsstaden. En tydlig årsring i staden utgör det 

institutionsstråk som skapades i stadens östra delar och som ingick i den utvidgade stadsplanen från 

1878. 

Kyrka, skola och rådhus fanns redan på 1680-talet, men dessa ödelades likt alla andra byggnader i 

stadsbränderna. Det nuvarande rådhuset uppfördes som stadens sjätte i ordningen 1908–1910. Det 

ersatte en äldre trähusbebyggelse på den attraktiva platsen invid Stora torget. För ritningarna stod 

arkitektfirman Tengbom & Torulf, och byggmästarna Broberg & Björkqvist fick uppdraget att bygga 

huset. De tu ga urar a estår e ligt tide s ideal av ”äkta aterial”,  i detta fall ha dslaget 
Börringetegel och Bohusgranit. Stilmässigt är byggnaden en tidig och mycket bra representant för 

den nationalromantiska arkitekturstilen. Byggnaden inrymde ursprungligen bland annat rådhusrätt, 

polismyndighet samt stadshus med alla därtill hörande funktioner, men används idag enbart som 

tingsrätt. 

Rådhuset uppfördes vid Stora torget, där man vid tiden runt sekelskiftet 1900 hade börjat uppföra 

byggnader av mer monumental karaktär och den äldre trähusbebyggelsen fick ge vika för den mer 

storstadspräglade arkitekturen med hus i tegel och sten. Även andra stadsrum förändrades i takt 

med att staden växte. Längs Västerlånggatan uppfördes ett antal bankbyggnader bland annat för 

Borås Enskilda Bank. Bankens huvudbyggnad ritades år 1894 av arkitekt Adrian C. Peterson och 

innehöll, förutom banklokaler och kontor, även Kungliga Telegrafstyrelsens verksamhet. Byggnaden 

utformades efter en för 1890-talet tidstypisk och representativ tegelarkitektur med maskinslaget 

tegel i olika färger och rundbågiga fönster. Den tillbyggdes kraftigt mot väster år 1915 efter ritningar 

av arkitekt Lars Kellman med en del som innehöll bland annat butiker, bostäder och kontor, samt 

biografen Olympia med 271 platser. Under 1910-talet utökades Västerlånggatans stenhusbebyggelse 

med Svenska Handelsbanken i kvarteret Merkurius och Telegrafstyrelsens byggnad i kvarteret 

Galatea. 

Bland offentliga byggnader ingår även skolorna. I Borås infördes lagstadgad folkskola 1847, endast 

fem år efter folkskolereformen. Tidigare ombesörjdes skolundervisningen av framförallt kyrkan och 

det finns uppgifter om att en så kallad barnskola ska ha funnits i Borås sedan 1630-talet. Den första 
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skolbyggnaden uppfördes 1847 i nuvarande Kv Carolus 4. Byggnaden står idag kraftigt ombyggd och 

används som bostadshus. Den har tidigare inrymt Borås Tidnings redaktion och tryckeri. 

Skolbyggnaden blev dock snart för trång och år 1880 uppfördes i kvarteret Nornan ett gemensamt 

skolhus för både småskola och folkskola, Caroliskolan. Kvarteret Nornan har en lång och händelserik 

byggnadshistoria där två stora skolbyggnader samt en gymnastiksal uppfördes mellan åren 1880 och 

1912. Den första stora slätputsade folkskolebyggnaden ritades av arkitekt A.F. Lignell och ansluter 

stilmässigt till tidens institutionsarkitektur. En andra folkskola uppfördes 1893–1894 efter ritningar av 

arkitekt Lars Kellman. Från 1907 kallades den Gustav Adolfsskolan. Ytterligare ett antal skolor 

uppfördes i Borås i början av 1900-talet, bland annat Norrbyskolan och Daltorpsskolan. 

Perioden vid slutet av 1800-talet samt tiden efter sekelskiftet 1900 utmärktes bland annat av de nya 

landvinningarna inom det tekniska området. För att manifestera den nya tidens tekniska och 

ekonomiska framåtskridande, gavs bland annat vattentorn och elektricitetsverk en särskilt omsorg 

vad gäller det arkitektoniska uttrycket. Borås före detta vattentorn, beläget i Kvarnbergsparken, är 

ett bra exempel på detta. Tornet uppfördes år 1900 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. 

Byggnaden utformades som ett medeltida försvarstorn, som skulle utstråla fasthet, historisk 

förankring och beständighet, vilket skulle associeras till den verksamhet som bedrevs. Idag är 

byggnaden en av stadens bäst bevarade institutionsbyggnader från en mycket expansiv tid. 

En annan företeelse som inrättades efter sekelskiftet 1900 var de så kallade fattiginrättningarna eller 

försörjningshemmen, vilka ersatte de gamla fattigstugorna. I Borås fanns fram till 1903 ett fattighus 

vid nuvarande Krokshallstorget. År 1902–1903 uppfördes den stora anläggningen Ramnalid, vars 

fu ktio  urspru glige  var försörj i gshe  eller ”fattigi rätt i g”, e  de  ä drades se are till 
ålderdomshem. När fastigheten bebyggdes hade den ett helt lantligt läge utanför staden. Byggnaden 

har en tydlig institutionsprägel med monumentala tegelfasader som visar influenser från både 

klassicism och jugendstil. 

Bland de institutionsbyggnader som uppfördes i slutet av 1800-talet strax utanför den gamla 

stadskärnan, finns även den gamla lasarettsanläggningen som idag är fullmäktigehus. Den allra första 

lasarettsbyggnaden togs i bruk redan 1782, men förstördes i branden 1822. Sex år senare invigdes ett 

nytt lasarett på Bäckängen, på den plats där det nuvarande Kulturhuset ligger. Lasarettet blev dock 

snabbt otillräckligt och man beslöt bygga en ny anläggning i det intilliggande kvarteret Idun. 

Sjukhusanläggningen uppfördes år 1891–1893 efter ritningar av arkitekt Axel Kumlien från 

Stockholm. På den lummiga lasarettstomten uppfördes sammanlagt fyra byggnader: 

lasarettsbyggnad, ekonomibyggnad, portvaktsstuga och en isoleringspaviljong. En ny sjukpaviljong 

tillbyggdes mot norr år 1909, även den efter Kumliens ritningar. Trots ett flertal förändringar, både av 

funktioner och byggnader, är anläggningen idag lätt att placera i tid med sina mycket tidstypiska och 

monumentalt utformade fasader. 

 

Folkrörelsens byggnader 
Frikyrkorörelsen i Borås startade i början av 1870-talet, då Lutherska missionsförsamlingen bildades. 

Det första missionshuset uppfördes i Vassmaden söder om Borås, och 1883 byggdes ett missionshus 

på Norrbygärde. I kvarteret Frigga, beläget strax utanför själva stadskärnan, uppfördes två 

frikyrkolokaler: i hörnet mot Kungsgatan uppförde Lutherska missionskyrkan en kyrkobyggnad 1929 

och i det andra hörnet mot Sturegatan uppförde metodistförsamlingen en kyrkobyggnad 1902, ritad 

av Hans Hedlund. Den fick en utformning som präglades av den nygotiska stilen som blev populär på 

1890-talet i samband med de stora kyrkorestaureringar som Helgo Zettervall genomförde.  
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Nykterhetsrörelsen hade sitt genombrott på 1830- och 1840-talen genom Peter Wieselgren. 

Nykterhetsrörelsen i Borås har anor sedan 1880, då den första IOGT-logen bildades. Ett ordenshus 

uppfördes i kvarteret Korsnäbben uppe på Lugnet. Fastigheten bebyggdes 1888 av fyra 

nykterhetsloger, vilka gick samman för att realisera projektet. Den uppförda byggnaden gick senare 

under namnet Godtemplarhuset. Efter 1898 fanns även Borås Arbetarinstitutsförening i huset, som 

bland annat innehöll ett så kallat folkbibliotek och en konsertsal. Byggnaden om- och tillbyggdes år 

1920 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman, då funktionen förändrades till tingshus. Huset är en av 

stadens äldsta bevarade stenbyggnader och en bra representant för tidens tegelarkitektur i Borås. 

Traditionen inom arbetarrörelsen att uppföra egna samlingslokaler startade på 1890-talet i Skåne. 

Fackföreningarnas hus i Kristianstad, inrymt i en ombyggd snickeriverkstad, brukar räknas som den 

första. I Borås bildades en Folkets husförening år 1899, och ett första Folkets hus invigdes 1901. Det 

bestod av en träbyggnad i 1 ½ plan, belägen på Sturegatan. Byggnaden innehöll en stor och två 

mindre möteslokaler samt en vaktmästarbostad på två rum och kök. Man lämnade byggnaden 1939 

då ett nytt Folkets hus stod färdigt. Här huserade sedan bland annat studentkåren innan byggnaden 

på slutet av 2010-talet kraftigt om- och utbyggdes för att inrymma ett kongresscenter. Anläggandet 

av folkparker kom också igång på 1890-talet, men var intensivast åren 1905–1910. Den äldsta 

byggnaden i Folkets park i Borås är folkteatern som uppfördes 1924–1925 efter ritningar av 

Boråsarkitekten Albin Lönnqvist. Intill denna byggnad låg fram till 2019 Rotundan, en danslokal 

uppförd omkring 1960 i funktionalistisk stil. 

 

Egnahems- och villabebyggelsen 
Åren efter sekelskiftet 1900 uppstod i Sverige en egnahemsrörelse. Den syftade bland annat till att 

motverka emigrationen samt att fånga upp de politiskt uppvaknande arbetarna och därmed 

otverka revolutio ära strö i gar. De  statliga eg ahe sko itté  skrev la d a at att: ”E  
ofast, självstä dig ar etarsta  ildar alltid ett tryggt o h pålitligt ele e t i sa hället.” 

Myndigheter och industrins ledare förstod att de var tvungna att erbjuda arbetarna goda 

bostadsförhållanden för att långsiktigt säkra deras tjänster. Man agerade därför gemensamt och 

köpte in markområden utanför stadskärnan och reserverade dessa för framtida 

egnahemsbebyggelse. 

I Borås bildades 1907 föreningen Egna hem i Borås som introducerade egnahemslånen i staden. Det 

gick dock trögt för föreningen att sälja tomter och man inledde därför ett samarbete med järnvägen, 

som medverkade till att tomterna såldes till järnvägspersonal. Exempel på detta finns främst i 

kvarteret Dalbomslyckan på Nedre Norrmalm. År 1914 bildade några industriidkare AB Egna hem i 

Borås, i vilket stade  te k ade aktier. Bolagets syfte var att för stade s ar etarfa iljer ”u derlätta 
uppföra det av så kallade eg ahe ”, det vill säga att för edla lån och även att kostnadsfritt lämna 

ut byggnadsritningar. Dessa var utförda av arkitekt John Åkerlund och kom att omfatta 25 olika 

hustyper. Under och efter första världskriget bebyggdes främst Salängen men även delar av Erikslund 

med dessa hus. 

På 1930-talet kom funktionalismens idéer även att slå igenom i stadsplaneringen. Stadsarkitekt 

Harald Ericson gjorde på 1930-talet typrit i gar till s åhus, so  i regi av stiftelse  ”Eg a he  för 
ar rika fa iljer i Borås”, yggdes på Sjö o, Erikslu d o h Tra dared. I kvarteret Taggsvampen på 

Sjöbo finns ett så kallat småhus från 1935 bevarat. Huset, som ansluter till en enkel funktionalistisk 

stiltradition, har endast genomgått mindre förändringar och är idag ett av mycket få som bibehållit 

sitt ursprungliga uttryck. Vid samma tid uppförde HSB flerfamiljshus av lamelltyp i kvarteret 

Erikslu d, ritade av arkitekt Sve  Walla der. Huse  kallades ”solgårdar” vilket föreko er på ett 



Bilaga 2 till missiv 

35 
 

flertal platser i Sverige. Funktionalismens stadsplaner karaktäriseras av öppna kvarter där husen 

frigör sig från gatulinjen. Man orienterade istället husen för att kunna tillgodose nya krav på soliga 

och luftiga bostäder. 

Stadsdelen Göta planlades också i funktionalistisk anda vid mitten av 1940-talet av stadsarkitekt 

Harald Ericson och stadsingenjör Bärnhard Sandström. Det var den största sammanhängande 

flerfamiljsbebyggelse som dittills planlagts i Borås. Stadsdelen bebyggdes av AB Bostäder och blev 

studieobjekt för besökare från Sverige och övriga Norden. Även den sydvästra delen av Göta 

bebyggdes och planlades i funktionalistisk anda. I kvarteret Poppeln 4 finns idag ett flerbostadshus 

som är ett bra exempel från tiden. Det byggdes 1937–1938 av och för AB Byggnadstjänst efter 

ritningar av arkitekt Nils Sörensen och ansluter stilmässigt till funktionalistiska stilideal med enkla 

slätputsade fasader. Lägenheterna består av 1–3 rum och kök. Byggnaden har endast genomgått 

enstaka förändringar och står idag ovanligt välbevarad, med bland annat originalfönster samt 

entréparti och trapphus i ursprungligt skick. 

Funktionalistiska ideal spreds också till industriområden och industribebyggelse. Vid Centralbrons 

norra fäste, i stadsdelarna Norrby och Parkstaden, planerades och uppfördes ett antal 

fabriksbyggnader helt efter funktionalistiska ideal både vad gäller stadsplaner och byggnadernas 

stildräkt. Idag återfinns här i stort välbevarade anläggningar som uppförts för stora 

konfektionsföretag som till exempel Ahremarks, Bröderna Magnusson, Oscar Jacobson och Elit Trikå. 

Textilindustrin var under 1940- och 1950-talen i ständigt behov av ny arbetskraft och ett sätt att 

locka hit arbetare var att kunna erbjuda bra bostäder. Den stora inflyttningen innebar bland annat att 

delar av stadsdelen Hedvigsborg kunde bebyggas på spekulation av byggmästare Arvid Pelin vilken 

senare sålde husen till textilarbetare som bildade bostadsrättsföreningar. Även företag som Algots 

köpte ett stort antal flerbostadshus i denna stadsdel. Bra exempel finns idag i kvarteret Kostern vilket 

uppfördes 1945–1946, av byggmästare Arvid Pelin. Hyreshusen här innehöll lägenheter om 1 eller 2 

rum och kök. 

I slutet av 1940-talet började nya idéer vinna gehör när det gällde stadsplanering. Man började 

uppföra så kallade grannskapsenheter. Dessa skulle vara självförsörjande med eget centrum med 

affärer, banker, bibliotek och samlingslokaler. Stadsdelen Sjöbo byggdes på 1950-talet ut som en 

grannskapsenhet och runt Sjöbo torg uppfördes butiker, bibliotek och biograf. Det stora punkthuset 

vid Sjöbo torg uppfördes år 1957 av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Som avslutning på 

byggnadsprogrammet kring torget ritade arkitekt E. Gustafsson en byggnad som kan sägas bestå av 

två delar, dels ett högt skivhus i sju våningar innehållande lägenheter om 2–3 rum och kök och dels 

en lägre del innehållande biblioteksfilial, biograf samt studie- och samlingslokaler. Andra välbevarade 

exempel på bostadsbebyggelse i stadsdelen finns i kvarteren Musseronen och Kragskivlingen. 

Under 1940-talet började monteringsfärdiga hus alltmer vinna insteg på villamarknaden. I Borås 

hittar man exempel på detta i stadsdelen Dammsvedjan som är ett typexempel på ett område där 

dessa en- och tvåfamiljsvillor uppfördes. Området planerades efter  samma grannskapsenhetsideal 

som Sjöbo, men i detta fall även med småhus grupperade runt gemensamma ytor. Exempel på 

välbevarade småhus finns i kvarteret Selen och Stigbygeln. 

På 1960-och 1970-talet uppfördes, som i de flesta andra städer i Sverige, bostadsområden i det så 

kallade miljonprogrammets anda. Storskalig bebyggelse med tolvvånings punkthus blandat med 

kedjehus och radhus, uppfördes bland annat på Hässleholmen och Hulta. Samtidigt uppfördes på 

Trandared, Hestraklint och i Brämhult villaområden med enfamiljshus och grupphus.  
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En senare genomförd utbyggnad av bostadsbebyggelse i Borås stod färdig 1994, då området Hestra 

Parkstad färdigställdes. Nordiska arkitekter fick här i uppdrag att utforma fyra bostadskvarter, och ett 

områdescentrum, med individuellt utformade hus med varierande hustyper, former och färger. 
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Inledning
Dessa riktlinjer redogör för hur kulturmiljövårdens intressen ska hanteras i Borås Stad och utpekar 
vilka delar av det byggda kulturarvet som ska tas särskild hänsyn till i samhällsbyggnadsprocessen. 
Utgångspunkt tas i de hänsynstaganden till värdefulla kulturmiljöer som anges i Borås Stads 
Översiktsplan:

• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde mot 
åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 

• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och 
utformning av ny bebyggelse och anläggningar.

• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och landskapsmiljöer från åtgärder som 
försämrar upplevelsen av, och tillgängligheten till dessa.

• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till 
bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska påverkan 
på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade utredningar genomföras för att 
säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället bevaras och berikas. 

Syfte
Styrdokumentet ska skapa tydligare utrymme för kulturmiljöfrågor inom ramen för 
samhällsbyggnadsprocessen. Utgångspunkten i den kommunala samhällsplaneringen ska 
vara att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ses som förutsättningar och resurser 
vid planering, byggande och förvaltning av den fysiska miljön. Utvecklingen i kommunen 
ska präglas av medvetenhet om de kvaliteter och värden som de befintliga miljöerna besitter. 

Riktlinjernas och kunskapsunderlagets vidare syfte är att sprida kännedom om värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun samt att främja att dessa skyddas, används och utvecklas. 
För att åstadkomma detta behövs ett proaktivt arbete i form av kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsspridning inom den kommunala verksamheten, men även hos allmänheten och 
fastighetsägare.

Riktlinjer för arbete med kulturhistoriska värden i 
samhällsbyggnadsprocessen 
Riktlinjerna ska i första hand användas i kommunens samhällsplanering och för handläggning 
av bl.a. bygglovsärenden, men är även ett viktigt kunskapsunderlag för kommuninvånarna 
i stort. De ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturvärden. 

De värdefulla kulturmiljöer som här utpekas ska inför exploatering betraktas som områden där 
det vid behov ska göras fördjupade studier, i syfte att ta fram vägledande rekommendationer 
för hur kulturvärdena säkras och berikas. Motsvarande ska även gälla för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som inte bildar hela miljöer. Utpekade miljöer och byggnader är skyddade 
mot förvanskning i enlighet med Plan- och bygglagen (8 Kap 13 §).

Vid upprättande eller revidering av detaljplaner och liknande handlingar som innefattar 
utpekade kulturmiljöer, ska skyddet av befintliga kulturhistoriska värden ingå som ett av 
planens uttalade syften. 
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Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun
Med kulturmiljö avses en miljö som genom tiderna formats av människor – alltifrån byggnader, 
broar och murar till odlingslandskap och hela tätorter. Det kulturhistoriska värdet kan baseras 
på exempelvis ålder, byggnadsteknik eller funktion. Kulturmiljöer besitter även estetiska, 
pedagogiska och upplevelsemässiga värden och bidrar till en varierad och god livsmiljö. 
Kulturmiljön är i sin tur en central del av vårt kulturarv. Nedan presenteras 66 kulturmiljöer 
med höga kulturhistoriska värden. I Bilaga 1 ges mer utförliga beskrivningar av respektive 
kulturmiljö (inkl. kartor).

Kulturmiljöerna som här lyfts fram ska ses som goda exempel vid hantering av liknande 
områden som inte ingår i det här underlaget. I urvalet har en mångfald av typer av kulturmiljöer 
eftersträvats. Urvalsgrunderna påverkas även över tid av förändringar i kulturmiljövårdens 
syn på vad en kulturmiljö bör innehålla. Även om en miljö eller byggnad inte upptas i denna 
fördjupning kan den ändå besitta kulturhistoriska värden. 

Utöver hela miljöer finns ca 1 250 enskilda byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla (varav 
många ingår i en kulturmiljö, men långt ifrån alla). Sammanställningen över kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader bygger på ett fortlöpande inventeringsarbete av tjänstepersoner på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med Kulturförvaltningen och ändras i takt med 
att byggnadsbeståndet förändras. 

I Borås kommun finns även tre byggnadsminnen (Borås Centralstation, biografen Röda 
Kvarn och Seglora gamla prästgård) samt två riksintressen för kulturmiljövård (Rydboholms 
industrimiljö och fornlämnings- och odlingslandskapet Fristad-Gingri).

Kulturmiljöer i staden Borås

1. Äldre rutnätsstaden. Området omfattar Borås äldsta delar med den äldre rutnätsstaden 
planerad efter den senaste branden 1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade från 
den tiden, bl.a. en av landets första genomförda gator av esplanadtyp. Inom området finns 
ett relativt stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till ca 1960 
bevarade. Bland annat tre av de handelsgårdar som utformades efter 1830 års byggnadsordning 
och som fram till ca 1960 var kännetecknande för Borås. I området finns dessutom ett flertal 
kulturhistoriskt värdefulla broar över Viskan, bl.a. vid Södra torget och Krokshallstorget.

2. Kv. Ålgården och Armbåga. Område vid Viskan som innehåller Borås stads äldsta industrimiljö 
med en f.d. kvarnbyggnad från 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från 
tiden runt sekelskiftet. Industrianläggningarna är båda goda representanter för textilindustrins 
och arkitekten Lars Kellmans typiska och välartikulerade tegelarkitektur.

3. Kv. Tekniska elementarskolan. Miljön omfattar tre skolbyggnader från olika tidsperioder 
som är förknippad med Borås utveckling till ledande textilindustristad. Det kulturhistoriska 
värdet baseras på anläggningens stora centrala betydelse för stadens historia och utveckling 
samt av en som helhet bevarad bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden är sannolikt 
stadens äldsta stenbyggnad förutom Carolikyrkan.

4. Kv. Idun, Nornan, Freja m.l. Området ingår i den utvidgade rutnätsplan som genomfördes 
1878 som en följd av Borås starka utveckling i slutet av 1800-talet. Kvarteren innehåller 
anläggningar av kulturhistoriskt värde från 1880-tal och framåt som representerar stadens 
historiska utveckling. Området utgör som helhet en tydligt avläsbar ”årsring” i staden och 
innehåller några av Borås bäst bevarade och enhetliga kvarter.
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5. Kv. Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian. Industriområde vid Viskan av högt 
byggnads- och arkitekturhistoriskt värde som bl.a. visar vattnets och järnvägens betydelse 
som lokaliseringsfaktor. I området finns idag industribyggnader som representerar och ger 
en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling från de första 1880-tals fabrikerna 
till 1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula tegel- eller putsfasader i olika och 
för sin tillkomsttid typiska byggnadsstilar.

6. Gamla Kristineberg, Furuberg. Det f.d. bostadshuset från 1897 är idag ett av mycket få 
bevarade exempel på tidig utomplansbebyggelse som växte upp utanför den äldre stadskärnan 
i samband med stadens starka expansion. Enligt de utomplansbestämmelser som utfärdades 
1912, som Borås var först med i landet, uppfördes i slutet av 1920-talet ett flertal tidstypiska 
och välbevarade hus av egnahemstyp som idag tillmäts stora kulturhistoriska värden.

7. Östra Parkstaden. Parkstadens östra delar är byggda med representativt utformade villor 
och flerfamiljshus från tiden kring sekelskiftet och fram till 1930. Området är planlagt enligt 
den tidens villastadsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. I området dominerar 
de putsade husen från 1910-1920-talen, men det finns också ett flertal byggnader bevarade 
från 1900-talets början som representerar sekelskiftets panelarkitektur. Området besitter stora 
miljöskapande värden genom sin välbevarade karaktär.

8. Västra Parkstaden. Parkstadens västra delar är byggda med en- och tvåfamiljsvillor och 
flerbostadshus från tiden efter sekelskiftet och fram till 1935. Området är planlagt enligt den 
tidens trädgårdsstadsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. De ljusa, putsade 
fasaderna dominerar intrycket vilket bidrar till att karaktären bevarats trots att detalj- och 
fasadförändringar splittrar helheten något.

9. Centrala och nordöstra Villastaden. Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ 
av villastadsdelar som på många håll i landet växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna 
bebyggelse strax efter sekelskiftet. Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen 
en utvidgning av gatunätet till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. I området uppfördes 
vid sekelskiftet ett flertal representativa flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktäristiskt för 
området är framför allt ljusa putsade fasader och relativt stora trädgårdar samt senare tillkomna 
byggnader från 1930-1940-talet, vilka i flera fall är stilmässigt utpräglade och därmed gör 
bebyggelsemiljön läsbar.

10. Västra Villastaden. Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av ”villastadsdelar” 
som på många håll växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter 
sekelskiftet. Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av 
gatunätet till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. I området uppfördes vid sekelskiftet ett 
flertal representativa flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktäristiskt för området är framför 
allt förträdgårdarna framför såväl mindre som större byggnader samt bevarade gårdshus vilka 
ger ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen.

11. Kv. Berguven och Örnen. Egnahems- och villaområde stadsplanelagt efter tidens 
trädgårdsstadsideal med svängda gator och platsbildningar. Välbevarade byggnader från 
1910–1920-tal representerar de arkitekturstilar som var rådande vid tiden.

12. Skogsryd och Frufällan. Sommarvillaområde uppfört av välbärgade, naturromantiskt 
influerade boråsare vid sekelskiftet, som en följd av järnvägens framdragande. Villabebyggelsen 
uppfördes efter ritningar av kända Boråsarkitekter och utformades bl.a. med influenser från 
jugend, nationalromantik och engelsk villastil.



13. Kv. Serapis, Vesta m.l. Området söder om den gamla rutnätsstaden började bebyggas 
med industrier redan i mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under främst 1930- och 1940-talet, 
när området utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar 
olika expansionsfaser i textilindustrin och postorderverksamheten. Viktiga symbolvärden 
finns bl.a. i kvarteren Uranus 2 och Vulkanus 16, där de två hörntornen förmedlar den tidens 
dynamik och framåtanda.

14. Stadsdelen Göta med Kv. Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg. Villaförort 
bebyggd med representativa villor främst avsett för högre befäl vid det då nyuppförda Älvsborgs 
regemente. Välbevarade byggnader från 1910–1920-tal som representerar de arkitekturstilar 
som var rådande vid tiden.

15. Kvarteren runt Hasselbacksgatan. Området karaktäriseras av äldre gatu- och 
kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och ”organiskt” framvuxen stadsplan. 
Bebyggelsen utgörs av byggnader från 1800-talet fram till 1970 med tyngdpunkten på 1910–
1920-tal.

16. Salängen. Ett av Borås första egnahemsområden byggt från 1915 efter ritningar av bl.a. 
John Åkerlund. I området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar 
tidens ideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbildningar. De i stort 
sett intakta byggnadsvolymerna i kombination med inhägnader, tomtindelning, uppvuxna 
trädgårdar m.m. ger en bra bild av hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

17. Skogstomtsparken. Egnahemsområde planerat efter trädgårdsstadsideal med svängda 
gator och platsbildningar. Bebyggelsen grupperar sig runt bl.a. Skogstomtsparken där egnahem 
uppfördes mellan åren 1929–1931 med fasader enligt den tidens klassicistiska ideal.

18. Nedre Byttorp. Egnahemsområde stadsplanelagt efter trädgårdsstadsideal med svängda 
gator och platsbildningar. Bebyggelsen uppfördes från 1924 och framåt, bl.a. efter ritningar 
av John Åkerlund, och fick en för staden och tiden typisk utformning.

19. Erikslund. Egnahemsområde uppfört i två perioder åren 1917–1928 och 1934–1940. 
I den norra delen karaktäriseras typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska 
byggnaderna i söder har liggande träpaneler. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- 
och kvarterstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade 
gator och mindre platsbildningar.

20. Nedre Norrmalm. Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak på 1920- 
till 1930-talet med inslag av yngre och äldre byggnader. Stilmässigt ansluter egnahemmen 
och hyreshusen till 1920-talsklassicismen, men i området finns även enstaka representativa 
villor. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarterstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar.

21. Kv. Cedern och Vävaren. Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-
talet som representerar några av stadens bäst bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. 
Inom området finns också stadens enda kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad 
från 1955, vars volym och formspråk väl ansluter till industribebyggelsen.

22. Stadsdelen Göta. Område med flerfamiljshus uppförda från mitten på 1930-talet till 
mitten på 1950-talet. Bebyggelsen som består av friliggande lamellhus är placerad enligt den 
tidens funktionalistiska stadsplaneideal med ”hus i park”, vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft.
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23. Bergdalen. Område med flerfamiljshus och enstaka villor uppförda från mitten på 1930-
talet och ett tiotal år framåt, utformade efter den tiden arkitekturideal. Stadsplanen har utgått 
från tidens funktionalistiska planeideal med ”hus i park”, vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft.

24. Vendelshöjdsgatan. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås mest sammanhållna miljöer 
i funktionalistisk stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhällshistoriska 
och socialhistoriska värden.

25. Villabergsgatan, Kv. Fjällvråken, Östermalm. Bebyggelsemiljön anses vara en av 
Borås mest sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil, och byggnaderna tillmäts både 
arkitekturhistoriska, samhällshistoriska och socialhistoriska värden.

26. Centrala Norrmalm. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås mest sammanhållna 
miljöer i funktionalistisk stil från 1930- och 1940-talen.

27. Villabebyggelse vid Hybergsvägen, Brämhult. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås bäst 
sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, 
samhällshistoriska och socialhistoriska värden.

28. Kv. Brigantinen, Hedvigsborg. Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra 
exempel på de funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. 
Bebyggelsemiljön har också samhällshistoriska och socialhistoriska värden då den representerar 
textilarbetarnas boendevillkor under 1940-talet.

29. Kv. Kaggen, Kostern m.l., Hedvigsborg. Bostadsområde med flerbostadshus som 
utgör ett bra exempel på de funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid 
den tiden. Bebyggelsemiljön har också samhällshistoriska och socialhistoriska värden då den 
representerar textilarbetarnas boendevillkor under 1940-talet.

30. Kv. Ketchen, Kanoten m.l, Hedvigsborg. Område med villabebyggelse och lamellhus 
från 1940- och 1950-talen. Den välbevarade villabebyggelsen är goda representanter för de 
arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både arkitekturhistoriska 
och byggnadshistoriska värden.

31. Dammsvedjan. Område med villabebyggelse från 1950-talet planerat enligt den tidens 
stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. De välbevarade villabyggnaderna utgör goda 
representanter för de arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både 
arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden.

32. Tullen. Område med trevånings lamellhus grupperade runt en centrumbildning enligt den 
tidens stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk utformning 
med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer.

33. Sydvästra Sjöbo. Egnahemsområde med småstugor i den västra delen av Sjöbo. Typhus 
uppförda efter funktionalistiska ideal byggdes efter ritningar av förre stadsarkitekten Harald 
Ericson i mitten på 1930-talet. Området besitter samhälls- och socialhistoriska värden som 
en del i egnahemsrörelsen.

34. Sydöstra Sjöbo. Område med trevånings lamellhus och högre punkthus grupperade 
enligt den tidens stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk 
utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer.
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35. Centrala Sjöbo. Område med trevånings lamellhus och högre punkthus samt stadsdelens 
centrumbildning, tidstypiskt gestaltat och planerat enligt tidens ideal med s.k. grannskapsenheter. 
Byggnaderna har en tidstypisk utformning med enkla tegel- och putsfasader och sparsmakade 
detaljer.

36. Sjöbo sommarstad. Området är beläget i nordvästra delen av Sjöbo invid Viskans och 
Öresjös stränder. Totalt 120 stugor uppfördes efter 1944 då föreningen Borås Koloniträdgårdar 
bildades. Området är som helhet välbevarat och står idag som ett dokument över den tid då 
begreppet fritid fick en allt mer central betydelse i vanligt folks liv. Området besitter såväl 
byggnads- som samhälls- och socialhistoriska värden.

37. Industrilandskapet, Norra centrum. Området omedelbart norr om den äldre rutnätsstaden 
innehåller stadens som helhet bäst bevarade industrikvarter. Den i flera fall stilmässigt utpräglade 
bebyggelsen, som är uppförd från 1860-talet och fram till 1960-talet, speglar på ett bra sätt 
textilindustrins expansion och utveckling under perioden. Området utgör ett av de fundament 
som dagens Borås vilar på och dess betydelse för förståelse av staden kan inte nog understrykas.

38. Villabebyggelse kring Tyllgatan, Brokadgatan m.l., Brämhult. Bebyggelsen utgörs av 
38 välbevarade och tidstypiska enbostadshus uppförda 1969–1974. Villorna grupperar sig på 
ett tidstypiskt sätt utmed Tyllgatan, Brokadgatan, Satingatan, Sammetgatan och Sidengatan. 
Området uppvisar en sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- 
och bostadsideal.

39. Grupphusbebyggelse i kvarteret Hestrahem vid Glimmerplan, Hestra. Småhusområde 
uppfört 1969 i tidstypisk arkitektur. Området har en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur 
som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området är idag ovanligt välbevarat där 
flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå. Bebyggelsen utgörs av 
56 så kallade atriumhus och grupperar sig på ett tidstypiskt sätt invid Glimmerplan.

40. Hestra Parkstad, utställningsområdet för Nordisk Bostadsutställning. Bebyggelsen 
omfattar utställningsområdet för den Nordiska Bostadsutställningen som uppfördes 1991-
1993. I Hestra Parkstad fick naturen bestämma ramförutsättningarna för bebyggelsen, vilket 
resulterat i en arkitektur i samklang med det gamla kulturlandskapet. Odlingsmark omsluter 
idag bebyggelsen och skapar en sammanhållande helhet.

41. Grupphusbebyggelse, Kryddhyllan, Sparsör. Välbevarat småhusområde med ett 60-tal 
friliggande villor, uppfört 1970-1973 med väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som 
speglar tidens planerings- och bostadsideal. Bebyggelsen karaktäriseras av till stora delar 
välbevarade byggnader där ursprungliga mörkt brunröda tegelfasader med ljusa fogar bevarats.

Kulturmiljöer utanför staden

1. Fristad och Gingri socknar, kulturlandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en 
lång kontinuerlig bebyggelsehistoria. Den äldre bebyggelsen är koncentrerad till höjdryggarna 
vilket är typiskt för det sydsvenska höglandet. På en av höjdryggarna ligger Fristads kyrka med 
prästgård och på den andra ligger Gingri gamla by, tillika kyrkplats. Längs Viskans dalgång 
finns bevarat spåren av några av de industriella näringar som uppstod framför allt från slutet 
av 1800-talet, t.ex. Mölarps, Kröklings och Risbro kvarn, Borås Spetsfabrik och Lövås såg. 

2. Rölle, Dannike socken. Ett av kommunens värdefullaste odlingslandskap med välbetade 
hagar, småskalig odling, fornåkrar och hackslått. Området brukas i dag med traditionella 
brukningsformer och här finns idag en värdefull flora knuten till hackslåtten. I miljön finns 
kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer, varav två ligger väl samlade med ekonomibyggnaderna 
runt en gårdsplan.
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3. Finnekumla by och Rångedala by, Rångedala socken. Kulturlandskap med lång 
bebyggelsekontinuitet. Här finns fornlämningar från sten-, brons-, och järnålder. Dessutom 
finns ett flertal odlingsrelaterade spår som t.ex. odlingsrösen och stensträngar i det välhävdade 
landskapet . I Finnekumla by finns en äldre struktur som byn såg ut före 1800-talets omvälvningar. 
I Finnekumla finns flera gårdsanläggningar uppförda i huvudsak efter laga skifte som besitter 
kulturhistoriska värden. Området omfattar även Rångedala kyrka med f.d. prästgård och 
komministerbostad.

4. Bymiljöer i Vänga, Vänga socken. Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vänga, 
Vängtorp och Rubbe ligger på en långsträckt drumlin som till största delen odlats upp. 
Området var troligtvis tidigt bebott, spår efter odling i form av fornåkrar finns i anslutning 
till drumlinen. I byn Vängtorp finns ett tydligt laga skifte-landskap med bebyggelsen belägen 
efter åsens krön med åkrarna omgärdade av vällagda stenmurar.

5. Längjums by, Fristads socken. Medeltida bybildning som tidigare varit egen socken med 
sockenkyrka. Längjums by var en av de större bybildningarna i kommunen på 1540-talet med 
sex hela hemman. Odlingslandskapet innehåller rikligt med naturliga betesmarker där ett 
flertal fornlämningar finns spridda på väl exponerade platser. Fornlämningsbilden visar på 
en lång bebyggelsehistoria sedan åtminstone bronsålder. I betesmarkerna finns även bevarade 
äldre odlingsspår i form av fägator och stenmurar. Ett flertal äldre gårdsanläggningar och 
torpställen finns bevarade där vissa av gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge.

6. Hedared, Sandhults socken. Hedareds samhälle med stavkyrka, som är den enda bevarade i 
landet och årsringsdaterad till början av 1500-talet. Välbevarat skifteslandskap med hagmarker, 
små slåttermarker och vällagda stenmurar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från tiden 
efter laga skifte.

7. Örlanda by, Borgstena socken. Laga skifte-landskap med bybebyggelsen längs en gammal 
byväg. Byn är känd sedan 1488 och tillhörde tidigare Uddetorps säteri. Norr om byn finns ett 
område med fornlämningar från järnåldern. Variationsrikt odlingslandskap med slåtterängar 
och betesmarker av betydelse för landskapsbilden.

8. Byarna Upptröst och Hunghult, Seglora socken. Variationsrikt odlingslandskap med ett 
rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av stenmurar, odlingsrösen, små åkerlappar, fägata, 
hamlade träd etc. Oskiftad bykaraktär i Upptröst med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

9. Arta by och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp, Fristads socken. Arta by präglas 
idag av 1800-talets skiftesreformer och här finns ett välbevarat och typiskt skifteslandskap 
med lång agrarhistorisk kontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området finns 
dessutom en av de få bevarade ljunghedarna i kommunen. Till Arta by hörde tidigare Sibbarp 
som är den enda oskiftade byn i kommunen. Byn har behållit sin täta bystruktur och ger en 
bra bild av hur byarna såg ut före 1800-talets reformer.

10. Ammarp och Tittebo, Toarps socken. Välbevarad äldre bebyggelsemiljö omgiven av ett 
småbrutet odlingslandskap med åkerterrasser, fägator, röjningsrösen, hamlade träd etc. Två 
av gårdarna ligger på ursprunglig plats och ger ett oskiftat intryck.

11.Värnahults gård, Bredareds socken. F.d. torpställe, skogsgård representativ för den 
spridda torpbebyggelse som funnits i det vidsträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. 
Bebyggelsemiljön utgörs idag av en sammanhållen gårdsmiljö med flera välbevarade byggnader 
från slutet av 1800-talet. Odlingsmarkerna utgörs av mindre åkrar som utnyttjas för slåtter 
och bete.



12. Kyrkomiljö i Tärby, Tärby socken. Värdefullt odlingslandskap med åkrar och betesmarker 
av landskapsmässigt värde. Området, som är rikt på fornlämningar, har lång bebyggelsehistoria, 
etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone järnåldern. Tärby kyrka med anor 
sedan 1100–1200-talet är en tydlig representant för de romanska stenkyrkorna. Gårdsbebyggelse 
i oskiftat läge nära kyrkan. Gårdsanläggning med visst kulturhistoriskt och miljömässigt 
värde finns bevarad strax söder om kyrkan.

13. Brämhults kyrkomiljö, Brämhults socken. Kyrkomiljö och sockencentrum med en av 
landets få bevarade träkyrkor från medeltiden. Kyrkan ersatte en stavkyrka från tidig medeltid. 
Brämhults kyrka har genomgått om- och tillbyggnader under främst 1700-talet. Runt kyrkan 
uppfördes på 1700- och 1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyrkohärbärge, 
sockenmagasin, folkskola m.m.

14. Seglora kyrkby, Seglora socken. Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. 
På platsen har funnits två medeltida träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp 
och var föregångare till den träkyrka som flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande 
kyrka är av nygotisk stil, ritad av Adrian Pettersson. Runt kyrkan uppfördes under 1700- till 
1900-talet flera sockenkommunala byggnader såsom prästgård, komministerbostad och skolor 
samt handelsbod.

15. Ljushults kyrka, Ljushults socken. Kyrkomiljö omgivet av ett värdefullt odlingslandskap 
med hagmarker och betade lövskogar. Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och 
har genomgått om- och tillbyggnader som bl.a. speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen 
under 1800-talet. Nedanför kyrkan finns två gårdsanläggningar av kulturhistoriskt värde.

16. Borgstena kyrkomiljö, Borgstena socken. Borgstena sockens kyrkliga centrum sedan 
medeltid. Bygravfältet – ett av kommunens största – norr om kyrkan ger kyrkplatsen en 
kontinuitet sedan åtminstone järnålder. Området innehåller ett värdefullt odlingslandskap 
med åkrar och betesmarker, där betesmarken har utmarkskaraktär.

17 A och 17 B. Industrimiljöerna Viskafors och Svaneholm, Kinnarumma och Seglora 

socken. Industrisamhällen som vuxit upp kring Viskaforsfabriken och gummifabriken från 
mitten och slutet av 1800-talet. Bolagets patriarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i 
bebyggelsen. Landsvägen som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och bebyggelsen 
placerades längst efter dess slingrande lopp. Närmast fabriken ligger idag rester av de gamla 
arbetarbostäderna och på avstånd från fabriken på höjdlägen ligger tjänstemanna- och 
disponentbostäderna. Egnahems- och villaområden har under 1900-talet vuxit upp på båda 
sidor om Viskan.

18. Rydboholms textilindustrimiljö, Kinnarumma socken. Rydboholm textilindustrimiljö 
är platsen för landets första mekaniska bomullsväveri. Då ingen av de ursprungliga byggnaderna 
finns kvar idag ligger det kulturhistoriska värdet i förhållandet mellan de kvarvarande byggnaderna 
från olika tider med olika arkitektoniska formspråk och deras placering i landskapet kring 
Viskan. Av kulturhistoriskt värde är också egnahemsområdena som speglar 1930-talets 
bostadssociala reformer.

19 A och 19 B. Dalsjöfors textilindustrisamhälle, Toarps socken. Textilindustrisamhälle 
som vuxit upp kring Dalsjöfors Väveri från slutet av 1800-talet. Samhället byggdes ut med 
affärs- och bostadshus längs med Storgatan i början av 1900-talet och expanderade på 1920- 
och 1930-talen norrut med egnahemsområden. När stationen anlades 1917 uppstod en 
mindre centrumbildning runt stationen med bank, affärer och bageri. I Dalsjöfors utpekas två 
kulturmiljöer: A) Fabriksmiljön och bebyggelse längs Storgatan och B) Skolmiljön vid Boråsvägen.
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20. Målsryd textilindustrisamhälle, Toarps socken. Textilindustrisamhälle som vuxit upp 
kring J.A. Petterssons konfektionsfabrik i början av 1900-talet. Bolagets betydelse för samhället 
kan avläsas i den byggda miljön med disponent- och tjänstemannavillor tydligt exponerade längs 
nuvarande riksvägen samt egnahemsvillorna i en krans runt omkring stationen och fabriken.

21 A, 21 B och 21 C. Fristads samhälle, Fristads socken. Stationssamhälle som vuxit 
upp kring järnvägen i början av 1900-talet. Samhället expanderade på 1920-talet, drog bl.a. 
till sig flera industrier och blev så småningom centralort för ett stort omland. Samhällets 
expansion kan avläsas i den byggda miljön runt stationen och längs med landsvägen. De 
senare utbyggnadsskedena med egnahems- och villabebyggelse är belägna i en krans utanför 
detta stråk. I Fristad utpekas tre kulturmiljöer: A) Stationsmiljön och bebyggelse längs Stora 
vägen, B) Fristads Hed och C) Ringvägen.

22. Bråten och Rudorna, Ljushults socken. Välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter laga skifte. 
Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet 
en värdefull helhet. Bråten representerar sannolikt medeltidens nyodlingar i Boråsområdet.

23. Äskhult och Vedhult, Kinnarumma socken. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
längs en slingrande byväg. Byn har bevarat en äldre bystruktur med några byggnader kvar i 
ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet , ett västsvenskt 
dubbelhus från tiden efter laga skifte samt ett yngre s.k. jordbruksegnahem. Gårdarna omges 
av ett småbrutet odlingslandskap med odlingsrösen och stenmurar.

24. Gåshults gård, Bredareds socken. Odlingslandskapet runt Gåshult innehåller ovanligt 
artrika betesmarker. I odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små 
åkrar, stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd som ger området en ålderdomlig karaktär. 

25. Kärret och Bokhult, Trubbared, Toarps socken. Området innehåller ett ålderdomligt 
odlingslandskap med öppna betes- och slåttermarker. I markerna finns spår efter tidigare 
odling i form av odlingsrösen, äldre åkrar och hamlade träd. Gårdsanläggningarna omges 
av ett landskap med stora landskapsmässiga värden där äldre brukningsvägar och vällagda 
stenmurar bidrar till helhetsintrycket.
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Kulturmiljöer i Borås stad 
 

1. Äldre rutnätsstaden 
Det stora området omfattar hela den äldre rutnätsstaden som den planerades efter den senaste 

stadsbranden år 1827. Efter branden införde stadens styrande en hårdare reglering av bebyggelsen. 

1827 års regleringsplan samt byggnads- och brandordningen från 1830 syftade främst till att 

förhindra ytterligare bränder. Detta skulle man åstadkomma genom breddning och trädplantering av 

gator samt skapande av öppna platser. Planen blev något av en föregångare till de byggnadsstadgor 

som senare upprättades i andra städer i slutet av 1800-talet. Stadgorna strävade efter att styra 

bebyggelsen främst vad gällde trafik samt hälso- och brandskydd. 

I Borås innebar 1827 års regleringsplan bland annat att Yxhammarsgatan, Lilla Brogatan, 

Västerlånggatan och Allégatan breddades. Dessa gator trädplanterades och Allégatan blev enligt 

uppgift landets första gata av esplanadtyp. Dessutom lades två öppna platser ut på var sida om 

kyrkan varvid nuvarande Hötorget bildades. Samtidigt breddades också Södra Strandgatan och 

försågs med stenkajer samt vattenhämtningsplatser. 

Gatu- och kvartersstrukturen med platsbildningar har idag till stora delar kvar den form som den fick 

efter 1827. Bebyggelsen är dock mycket splittrad och denna stadsbild har blivit karaktäristisk för 

staden efter de stora omdaningarna från främst 1930-talet och framåt. Den kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelsen skapar dock endast i undantagsfall sammanhållna bebyggelsemiljöer. 

Bebyggelsens ålder är starkt varierad med byggnader uppförda från sent 1600-tal fram till 2010-tal. 

Inom området finns ett relativt stort antal utpekade byggnader, bland annat två av Borås äldsta 

byggnader, Brännerigården och Caroli kyrka. Vid platsbildningen Södra torget, i kvarteren Romulus 1, 

Rea 2–4 och Pygmalion 4, finns tre äldre handelsgårdar bevarade. De uppfördes efter stadsbranden 

1827 och utformades i enlighet med byggnadsstadgan från 1830 med strikta riktlinjer vad gällde 

byggnadshöjd, volym, fönsterplacering etc. Handelsgårdarna vid Södra Torget samt trähusen utmed 

Stora Brogatan, i kvarteren Morfeus och Minerva är idag de enda miljöer i staden som kan ge en bild 

av hur den förindustriella staden gestaltades och upplevdes. Även funktionalismen är väl 

representerad med ett flertal byggnadsverk i rutnätsstaden. Miljön vid Österlånggatans möte med 

Södra torget, kvarteren Pygmalion 1–2, Orion 8, Pegasus 3 och Remus 5 framstår som en av de bäst 

sammanhållna. 

Inom området finns dessutom ett flertal kulturhistoriskt värdefulla broar som löper över Viskan bland 

annat vid Södra torget och Krokshallstorget. Särskilt kan här nämnas Västerbro (1908), Teaterbron 

(1900) och Viskabergsbron (1904). 

Motiv för bevarande 
Området omfattar Borås äldsta delar med den äldre rutnätsstaden planerad efter stadsbranden år 

1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade med bland annat en av landets första genomförda 

gata av esplanadtyp. Inom området finns ett relativt stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

från 1690-tal fram till 1980-tal bevarade. Bland annat tre av de många handelsgårdar som 

utformades efter 1830 års byggnadsordning och som fram till ca 1950 var kännetecknande för Borås 

stad samt ett stort antal byggnader i funktionalistisk stil.  

Uttryck för bevarande 
Modifierad rutnätsplan 1827, gatu- kvartersstrukturer, platsbildningar, kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse från 1690 fram till ca 1960. Broar från cirka sekelskiftet 1900 och senare. 
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2. Kvarteren Ålgården och Armbåga 
Området är beläget nordväst om stadskärnan i ett relativt avskilt läge i staden där industribebyggelse 

och idrottsanläggningar ligger fritt placerade bland annat i kvarteren Ålgården 1, 2 och 4 samt 

Armbåga 1 och 2. Viskan utgör en naturlig avgränsning mot väster och söder. 

Redan 1647 lär drottning Kristina ha donerat en kvarn till staden. Den placerades vid nuvarande 

Ålgårdsfallet och här fanns några årtionden senare fyra kvarnhjul samt en vadmalsstamp. År 1853 

återuppfördes kvarnen efter brand. Driften upphörde 1898 och kvarnen byggdes om till vattenverk 

vilket den fungerade som fram till 1932 då ett nytt vattenverk togs i bruk på Sjöbo. På fastigheten 

finns även en före detta transformatorstation från 1918, en vaktmästarbostad från slutet av 1800-

talet samt en mindre filteranläggning. På den västra sidan av Viskan finns även en f.d. 

maskinistbostad.  

Under 1800-talets sista år tillkom de stora textilindustrier som idag dominerar och utgör kärnan i 

området. Strax söder om Ålgårdens kvarn startade Borås Band- och Hängslefabrik sin verksamhet 

1898. Den första fabriksbyggnaden uppfördes samma år, vilken senare kompletterades med en rad 

byggnader. Byggnaderna är utformade efter arkitekt Lars Kellmans ritningar och är goda 

representanter för hans typiska och välartikulerade tegelarkitektur. 

Öster om Band- och Hängslefabriken uppfördes ytterligare en fabriksanläggning när AB Borås 

Klädningstygsfabrik byggde sin första fabrik 1898. Den brann dock 1908 och en delvis ny och större 

fabriksbyggnad uppfördes därför. Lars Kellman var även här arkitekt och ritade senare ett antal om- 

och tillbyggnader vid anläggningen. Stilmässigt hör byggnaden till en för Borås och arkitekten typisk 

tegelarkitektur där byggnaderna har välarbetade fasader i tegel som kontrasteras med våningsband 

och fönstervalv i avvikande tegelkulör. 

För disponenten vid AB Borås Klädningstygsfabrik, Oluf Olsen, uppfördes 1899 en tjänstebostad 

vilken idag har ett läge i anslutning till stadens ishall. Villan, som även den ritades av arkitekt Lars 

Kellman, fick en representativ utformning med ett avskilt läge från fabriken. 1914 byggdes villan om 

och den fick en mer jugendinspirerad karaktär allt efter tidens stilideal. 

De båda fabriksanläggningen utgör idag, trots förändringar på detaljnivå, två av stadens absolut bäst 

bevarade industrianläggningar från tiden runt sekelskiftet 1900. Efter rivningar och nybyggnation är 

dock helhetsintrycket för området något splittrat med byggnader av varierande volym och 

funktioner.  

Motiv för bevarande 
Område vid Viskan som innehåller Borås stads äldsta industrimiljö med en före detta kvarnbyggnad 

återuppbyggd 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från tiden runt 

sekelskiftet 1900. Industrianläggningarna är båda mycket goda representanter för textilindustrins 

anläggningar från tiden samt för arkitekten Lars Kellmans tidstypiska och välartikulerade 

tegelarkitektur. 

Uttryck för bevarande 
Före detta kvarnbyggnad uppförd 1853, vaktmästarbostad 1890-tal, transformatorstation 1918, 

filteranläggning 1923. Före detta fabriksanläggningar för Borås Band- och Hängslefabrik AB, uppförd 

1898–1914, samt AB Borås Klädningstygsfabrik, uppförd 1898–1915, med tillhörande disponentvilla 

från 1899. 
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3. Kvarteret Tekniska elementarskolan 
Området är centralt och mycket exponerat beläget omedelbart väster om den äldre rutnätsstaden. 

Miljön omfattar hela kvarteret Tekniska elementarskolan 2 och ligger likt en ö i stadslandskapet, till 

stora delar omgiven av hårt belastade trafikleder. Tekniska elementarskolans huvudbyggnad utgör 

även fond i avslutningen på Stora Brogatan, en av huvudgatorna i Borås. Skolan stod färdig 1862 på 

en av stadens ägda stadsjordar, Marieberg, och har sedan om- och tillbyggts vid flera tillfällen fram 

till slutet av 2010-talet. 

I takt med 1800-talets industrialisering och samhällsförändring ställdes nya krav på högre utbildning 

och genom 1849 års skolreform upprättades statliga läroverk och gymnasier. I Borås och 

Sjuhäradsbygden hade framväxten av de första textilindustrierna, genom framförallt Sven Erikssons 

försorg, skapat ett behov av ingenjörskunskaper som skulle kunna användas främst inom 

textilindustrin. Borås Tekniska elementarskola uppfördes 1861–1862 av Borås stad efter ritningar av 

E. Eriksson. Byggnaden uppfördes i sten och fick en monumental utformning i klassicerande stil med 

slätputsade fasader enligt den tidens ideal. Den ursprungliga skolbyggnaden har senare på- och 

tillbyggts vid minst tre tillfälle. Inom kvarteret finns även andra skolbyggnader från olika tidsperioder.  

Huvudbyggnaden till Tekniska Väfskolan, grundad 1866 ritades av arkitekt L. Wold från Köpenhamn 

och uppfördes i trä år 1876–1877. Den är idag en av stadens äldsta träbyggnader. Byggnaden för 

Textiltekniska Institutet, som uppfördes i utpräglad funktionalistisk stil år 1934 efter ritningar av 

stadsarkitekt Harald Ericson. Samma arkitekt ritade även en större tillbyggnad i tegel år 1948. År 

1956 gjordes en större tillbyggnad av Tekniska skolan efter ritningar av arkitekt Göran Erro. 

Utbyggnaden bestod av en större tegelbyggnad i tidstypisk stil samt en vidbyggd aula helt klädd i 

mosaik.  

Tillsammans skapar de stilmässigt utpräglade skolbyggnaderna en dynamisk och lättläst 

bebyggelsemiljö, vilken är intimt förknippad med Borås utveckling till en av landets ledande 

industristäder. Miljön karaktäriseras av arkitektoniska stilbrott med olikheter i volymer och 

fasadmaterial och flertalet av byggnaderna har genomgått relativt stora förändringar på detaljnivå.  

Motiv för bevarande 
Miljön omfattar skolbyggnader från olika tidsperioder och den är intimt förknippad med Borås stads 

utveckling till en ledande industristad. Anläggning med central betydelse för stadens historia samt en 

som helhet bevarad bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden är sannolikt stadens äldsta 

stenbyggnad undantaget Carolikyrkan. Vävskolans byggnad från 1877 är en av stadens äldsta 

bevarade träbyggnader.  

Uttryck för bevarande 
Tekniska elementarskolan 1861–1957. Vävskolan 1877–1894. Textiltekniska Institutet 1934–1954.  
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4. Kvarteret Idun, Nornan, Freja m.fl. 
Området är beläget omedelbart öster om den äldre rutnätsstaden i anslutning till stadsdelen Lugnet. 

Bebyggelsen består av institutionsbyggnader och bostadsbebyggelse i huvudsak från tiden kring 

sekelskiftet 1900, samt 1900-talsbyggnader för offentlig verksamhet, i kvarteren Idun, Nornan, 

Korsnäbben, Frigga, Freja, Bifrost, Lommen, Hämplingen, Orren, Gustav Adolfs kyrka samt 

Kattugglan. 

I slutet av 1800-talet omvandlades många svenska städer från agrara köpstäder till industristäder. 

Den nya tiden med stor inflyttning till städerna skapade behov av allmänna byggnader som skolor, 

lasarett, teatrar och nykterhetsloger. Samtidigt fanns krav på att ordna bostäder till de nya 

samhällsklasser som växte fram. Detta gjorde att städerna tvingades utöka sina gränser utanför de 

ursprungliga stadskärnorna. Som en följd av industrialismens starka utveckling i Borås genomfördes 

en utvidgning av den äldre rutnätsplanen år 1878.  

I den nya stadsplanen behöll man stadskärnans rutnätsmönster vid utvidgningen åt öster. I det 

aktuella områdets södra del skapades ett grönt stråk där institutionsbyggnader placerades på stora 

tomter utanför den täta stadsbebyggelsen. En sjukhuspark och väl tilltagna skolgårdar skulle 

motsvara de krav på luftighet och hygien som fanns vid tiden. I områdets norra del uppfördes villor 

och flerbostadshus för den framväxande borgarklassen. Byggnaderna står idag i stort sett 

välbevarade och utgör en av stadens bäst sammanhållna miljöer från tiden runt sekelskiftet 1900. 

Kvarteret Nornan 1 ligger omedelbart utanför den gamla rutnätsstaden utmed Kungsleden, före 

detta Staketgatan/Kungsgatan, som tidigare utgjorde stadsgräns. I kvarteret ligger två stora, fritt 

placerade skolbyggnader från slutet av 1800-talet. Caroliskolan (1880) och Gustav Adolfsskolan 

(1894) utgör båda välbevarade exempel på den puts- och tegelarkitektur som användes för 

institutionsbyggnader vid tiden. Ytterligare ett exempel på detta finns i kvarteret Idun 1 som 

bebyggdes med en lasarettsanläggning 1891–1893 efter ritningar av den riksbekante arkitekten Axel 

Kumlien. Under 1930-talet på- och tillbyggdes anläggningen då den fick ny funktion som flickskola, 

stadsbibliotek och konstmuseum. 1987 flyttade kommunal förvaltning in i byggnaderna. 

Anläggningen är utformad i en för tiden typisk institutionsarkitektur vilket välarbetade tegelfasader 

med bland annat horisontella listverk vittnar om. 

Till kulturmiljön hör också skolbyggnaden som uppfördes 1901, som idag inrymmer 

Bäckängsgymnasiet. 

I kvarteret Korsnäbben 1 uppfördes det så kallade Godtemplarhuset år 1888 av fyra nykterhetsloger. 

År 1898 fanns Borås arbetarinstituts förening i lokalerna och den innehöll då både folkbibliotek och 

konsertsal. Byggnaden byggdes om 1920 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman, då funktionen 

ändrades till tingshus. Idag utgör byggnaden, tillsammans med det välbevarade före detta tingshuset 

i kvarteret Freja 6, ett dominerande inslag vid Sturegatan genom sina tidstypiska och detaljrika 

tegelfasader. 

I kvarteren Frigga, Freja och Bifrost dominerar bostadshus med trä- och putsfasader i huvudsak från 

tiden kring sekelskiftet 1900. Bostadshusen uppfördes troligen för en allt större krets av välbeställda 

borgare och innehåller relativt stora våningar om 3–5 rum och kök. 

Träbyggnaderna utformades med tidstypiska fasader i en rik panelarkitektur, men har i några fall 

reveterats under 1930- och 1940-talet. Puts förekommer även som ursprungligt fasadmaterial på 

byggnader från 1900-talets första årtionde. 
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I området ingår även Gustav Adolfs kyrka och Gustav Adolfs församlingshem (Orren 8) samt de 

modernare offentliga institutionella byggnaderna Stadshuset och Kulturhuset.  

Motiv för bevarande 
Området är en del av den utvidgning av stadens rutnätsplan som genomfördes 1878, som en följd av 

Borås starka expansion vid tiden. De aktuella kvarteren innehåller anläggningar av kulturhistoriskt 

värde från 1880-tal och framåt vilka representerar stadens historiska utveckling. Området utgör som 

helhet en tydligt avläsbar ”årsring” och uppvisar idag några av Borås bäst bevarade och mest 

enhetliga kvarter. 

Uttryck för bevarande 
Rutnätsplan från 1878, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1880-tal till 1970-tal. 
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5. Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian 
Området har ett mycket exponerat läge vid den hårt trafikerade genomfartsleden riksväg 40, söder 

om den äldre rutnätsstaden. Berörda kvarter är Astern 5 och 6, Blåklinten 1, Makrillen 3 samt 

Kamelian 2. Bebyggelsen har huvudsakligen tillkommit under en knappt 100-årig period mellan 1880- 

och 1960-talet. 

Området var till stora delar obebyggt fram till 1870-talet då de första industribyggnaderna började 

uppföras. Närheten till Viskans vatten och järnvägen Kindsbanan, som löpte centralt genom området, 

gjorde det mycket attraktivt för industrietableringar och den äldsta industrin, Annebergs spinneri, 

uppfördes i nuvarande kvarteret Blåklinten 1 redan år 1876. Runt järnvägen och Viskan grupperade 

sig senare industrianläggningar för Borås spinneri (1885 i nuvarande kvarteret Astern 6), Åkerlunds 

spinneri (1898 i kvarteret Kamelian 2) och den nu rivna anläggningen för Borås Tricotfabriks AB i 

kvarteren Venus 2 och Ulysses 6. Under 1900-talets inledande år förtätades området då bland annat 

AB Sveriges Förenade Trikåfabrikers nya huvudkontor uppfördes 1915 i kvarteret Blåklinten 1. Även 

den senaste tillkomna industribyggnaden i området uppfördes i detta kvarter för Eisers avdelning W 

år 1967. 

Bebyggelsestrukturen i området omfattar ett antal stora byggnadsvolymer som representerar och 

ger en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling över tiden från de första 1880-

talsindustrierna till den sista utbyggnadsfasen på 1960-talet. Bebyggelsen kan sägas utgöra ett av de 

fundament som dagens Borås vilar på. Flertalet byggnader står idag i stort välbevarade och anses 

besitta ett stort kulturhistoriskt värde. Nämnas kan fabriksbyggnaden för Borås spinneri som 

återuppfördes efter brand år 1893. Den utgör sannolikt prototyp för den så kallade 

”Kellmanbyggnaden”, det vill säga den senare mycket vanligt förekommande fabriksbyggnadstyp 

som ritades av arkitekt Lars Kellman. Ett annat exempel är Åkerlunds bomullsspinneri som uppfördes 

1898 efter ritningar av den berömde industriarkitekten Philip Sidney Stott. Spinneriet är en så kallad 

typbyggnad som köptes nyckelfärdig från konstruktören vilken lade stor vikt vid att i fasaderna 

redovisa de olika byggnadsdelarnas specialfunktioner. 

Motiv för bevarande 
Industriområde vid Viskan av stort samhälls- och arkitekturhistoriskt värde som bland annat visar 

vattnets och järnvägens betydelse som lokaliseringsfaktorer. I området finns idag industribyggnader 

som representerar och ger en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling från de första 

1880-tals fabrikerna fram till 1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula tegel- eller 

putsfasader i typiska byggnadsstilar för sin tillkomsttid och funktion. 

Uttryck för bevarande 
Välbevarade industrianläggningar med byggnader från 1880-tal till 1960-tal. 
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6. Gamla Kristineberg/Furuberg 
Området som går under namnet Gamla Kristineberg eller Furuberg består av en splittrad bebyggelse 

från i huvudsak 1890- till 1920-talet, utmed bland annat Furubergsgatan, Fredriksborgsgatan och 

Kristinebergsgatan. Området gränsar i norr mot Viskan och de stora industrianläggningarna i 

kvarteret Forsen 1, Silverpoppeln 4 och Gässlösa 5:11. 

I slutet av 1800-talet började en oreglerad bebyggelse breda ut sig utanför själva stadskärnan. Den 

stora industriella expansionen vid den tiden innebar att nya tomter togs i anspråk, inte bara för 

industrietableringar utan även för bostadsbebyggelse. I området fanns tidigare på stadens utmark en 

gård, Kristineberg, som givit området dess namn. Områdets framväxt har starka kopplingar till 

näraliggande industrier, bland annat Druvefors väveri som startade 1871, Kamgamsspinneriet AB 

Göta från 1890 samt AB N.H. Ljungbergs Läderfabrik från 1916 (senare känt som Wiskania). 

De äldsta bostadshusen uppfördes på fritt liggande tomter i ett då helt lantligt läge. Av dessa 

byggnader är idag endast ett fåtal bevarade, samtidigt är de ofta förvanskade genom till- och 

ombyggnader. Längre söderut uppfördes i slutet av 1920-talet mindre flerbostadshus och 

enbostadshus med influenser från tidens egnahem. Byggnaderna är fritt belägna på stora tomter 

med uppvuxna trädgårdar och har utformning som präglas av 1920-talsklassicismen med brutna 

sadeltak, småspröjsade fönster etc. 

Som första stad i landet införde Borås år 1912 utomplansbestämmelser för att få bukt med den 

växande bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser kom att prägla 

bebyggelsen utanför stadskärnan och i området kan vissa spår av detta skönjas i en mer strukturerad 

bebyggelse från 1920-talet. 

Motiv för bevarande 
Ett av mycket få områden i staden där man ännu kan få en bild av hur den oreglerade bebyggelsen 

växte fram vid tiden kring sekelskiftet 1900 till följd av stadens starka expansion. Det före detta 

bostadshuset i kv. Gässlösa 5:36 från 1897, är idag ett sällsynt exempel på tidig 

utomplansbebyggelse. Enligt de utomplansbestämmelser som utfärdades 1912, och som Borås var 

först med i landet med, uppfördes i slutet av 1920- talet ett flertal tidstypiska och välbevarade 

bostadshus som idag tillmäts ett kulturhistoriskt värde. 

Uttryck för bevarande 
Gatunät och bebyggelsestruktur samt bostadshus med komplementbyggnader, 1890- till 1920-tal. 
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7. Östra Parkstaden 
Området omfattar stadsdelen Parkstadens östra delar. Bebyggelsen utgörs av representativt 

utformade villor samt en- och tvåfamiljshus av villakaraktär och mindre flerbostadshus. Den har i 

huvudsak uppförts under en period från 1890-talets andra hälft fram till tidigt 1930-tal. Berörda 

områden är främst kvarteren Apeln, Aspen, Asken, Akacian och fastigheten Parkstaden 1:5. 

Området är planlagt enligt tidens gällande ideal av den riksbekante stadsplaneraren Per Olof Hallman 

från Stockholm som i sin tur hämtade mycket av sin inspiration från England och Tyskland och deras 

visioner om trädgårdsstäder. Parkstaden började bebyggas med enstaka villor strax före sekelskiftet 

1900, sannolikt med storstädernas villaförstäder som förebilder. Bebyggelsen anslöt till tidens 

villaarkitektur med påkostade och detaljrika fasader i trä och puts. Det första huset i området 

uppfördes av apotekare Hjalmar Lind år 1896 i en stil som ansluter till engelska och amerikanska 

ideal. För ritningarna stod arkitekt Herman Göransson. Apotekare Lind ägde den mesta marken i 

området och sålde av tomter framförallt i början av 1900-talet. I kvarteret Akacian finns flera 

välbevarade byggnader från tiden strax efter 1900, bland annat Villa Furubo som uppfördes för 

konstnären John Hedaeus efter ritningar av arkitekt Herman Göransson. 

En stadsplan utarbetades 1906 för Borås stad och i denna finns stadsdelen Parkstaden med för första 

gången. Stadsplanen tog mer hänsyn till topografi och växtlighet än vad stadens tidigare 

rutnätsplaner hade gjort och i samband med att området byggdes ut på 1910- och 1920-talet kom 

planens ambitioner att förverkligas i hög grad. Byggnaderna som uppfördes låg på stora tomter, 

skyddade och omgivna av grönska, med typiskt indragna lägen enligt främst villaförstadens ideal. 

Ljusa, putsade fasader blev dominerade i området under 1910- och 1920-talet och flera av dåtidens 

lokalt kända arkitekter anlitades för att rita bostadshusen. Under 1930-talet tillkom även enstaka 

byggnader i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 
Parkstadens östra del är bebyggd med representativt utformade villor och mindre flerfamiljshus från 

tiden kring sekelskiftet och fram till 1930-talet. Området är planlagt enligt tidens ideal med främst 

villaförstäder men också trädgårdsstäder som förlagor och hänsyn är tagen till topografi och 

växtlighet. I området dominerar de putsade husen från 1910- och 1920-talet, men här finns också ett 

antal byggnader bevarade från 1900-talets början som representerar panelarkitekturen vid 

sekelskiftet 1900. Området anses besitta stora miljöskapande värden genom sin välbevarade 

karaktär. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan från 1906 av Per Olof Hallman. Villor och flerbostadshus från 1896–1930-tal. 
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8. Västra Parkstaden 
Området omfattar stadsdelen Parkstadens västra delar. Bebyggelsen utgörs främst av en- och 

tvåfamiljshus av villakaraktär samt mindre flerbostadshus. Den har i huvudsak uppförts under en 

period mellan 1905 och 1935. Berörda kvarter är Eken, Furan, Cypressen, Björken, Linden och 

Hasseln. 

Området är planerat efter den tidens gällande stadsplaneideal som hämtade mycket av sin 

inspiration från Tyskland och England och deras tankar om trädgårdsstäder, men området har även 

drag av tidig villaförstad. Parkstadens östra delar började bebyggas med trähus strax före sekelskiftet 

1900. En stadsplan för Borås stad utarbetades 1906 och upphovsman till denna var Per Olof Hallman 

som vid tiden var Sveriges främste stadsplanerare. I denna stadsplan tog man mer hänsyn till 

topografi och växtlighet än vad tidigare rutnätsplaner hade gjort. I samband med att västra 

Parkstaden byggdes ut på 1910- och 1920-talen kom dessa ideal att förverkligas i hög grad. 

Byggnaderna som uppfördes låg på stora tomter omgivna av grönska och hade skyddade lägen med 

indragna byggnader enligt förebilder från villaförstäder. Ljusa och putsade fasader dominerade och 

flera av dåtidens lokalt kända arkitekter anlitades för att rita bostadshusen. 

De äldsta byggnaderna i västra Parkstaden tillkom vid början av 1900-talet. År 1905 byggdes det 

första huset i kvarteret Cypressen och under 1910-talet tillkom något enstaka hus i kvarteren Hasseln 

och Björken. Det var först på 1920-talet som byggandet tog fart på allvar i området och hela 

kvarteren Björken, Linden, Eken samt delar av Hasseln och Furan bebyggdes. Den sista stora 

byggnadsepoken var på 1930-talet då tomterna utmed Lindsgatan bebyggdes. 

I området finns även friluftsmuseet Borås Museum som startade sin verksamhet 1912 genom De sju 

häradernas kulturhistoriska förening. De äldre ditflyttade träbyggnaderna på museet bidrar till att 

skapa den varierade gatubild som finns utmed Parkgatan. Vid Parkgatan ligger också Idrottsplatsen, 

senare kallad Ramnavallen, som anlades 1922 och fram till 1941 var huvudarena för Elfsborgs 

framgångsrika fotbollsverksamhet. 

Motiv för bevarande 
Parkstadens västra del är bebyggd med en- och tvåfamiljsvillor samt mindre flerbostadshus från tiden 

efter sekelskiftet 1900 fram till 1935. Området är planlagt enligt tidens planeringsideal med hänsyn 

tagen till topografi och växtlighet. De ljusa, putsade fasaderna dominerar intrycket vilket tillsammans 

med ursprungliga stora tomter, hägnader och uppvuxen grönska bidrar till att karaktären bevarats, 

trots att detalj- och fasadförändringar på enskilda byggnader splittrar helheten något. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan från 1906 av P.O. Hallman. Bostadshus från 1905–1935. Friluftsmuseum i Ramnaparken. 

Ramnavallen 1922. 
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9. Centrala och nordöstra Villastaden 
Området utgör stadsdelens Villastadens centrala och nordöstra delar. Berörda kvarter är Steglitsen, 

Storken, Strutsen, Tjädern, Kornknarren, Ängsknarren samt Lövsångaren, Talgoxen, Uven och 

Vakteln. De bebyggdes i huvudsak under perioden 1900–1930. 

Villastaden planlades 1906 och gatumönstret ansluter utan större modifikationer till den rutnätsplan 

som den äldre stadskärnan har. Det nya stadsplanetänkandet vid den tiden var annars en reaktion 

mot rutnätsplanen och nya stadsdelar planlades vanligtvis efter helt andra ideal. De först utbyggda 

delarna av Villastaden utgör dock undantag från detta. 

Huvudstråket i den rutnätsliknande stadsplanen är Fjärde Villagatan vilket kan skönjas genom senare 

tillkomna och större byggnadsvolymer och i några fall mer representativt utformad bebyggelse. 

Karaktäristiskt för fastigheterna här, är främst förträdgårdarna som finns mot gatan vid såväl mindre 

som större byggnader. Puts- och tegelfasader dominerar som helhet intrycket i området men enstaka 

träbyggnader finns ännu kvar. 

I det aktuella området byggdes under 1910-talet ett flertal villor och flerbostadshus av villakaraktär 

med relativt stora trädgårdar enligt tidens ideal. Byggnaderna var sannolikt ämnade för en övre 

medelklass och innehöll ofta stora lägenheter. Villorna och de små flerbostadshusen uppfördes 

många gånger efter ritningar av lokalt kända arkitekter som Albin Lönnqvist, Nils Sörensen och Einar 

Lundberg vilka utformade byggnader efter rådande stilideal, ofta med ljusa putsade fasader. 

Utmed Fjärde Villagatan, i kvarteren Uven 1 och Tranan 4, finns byggnader vilka ingår i en välbevarad 

bebyggelsemiljö från 1930-talets slut. De omges av för stadsdelen typiska förträdgårdar mot gatan. I 

området finns i övrigt även senare tillkommen bebyggelse med flerfamiljshus och radhus från 1930- 

till 1970-tal som ersatt äldre bebyggelse. Funkisbebyggelsen i kvarteret Steglitsen 4 utgör här ett 

utmärkt exempel på välbevarad, senare tillkommen bebyggelse. Stadsdelen Villastaden som helhet 

karaktäriseras i dag av denna blandade bebyggelse med både villor och flerfamiljshus från olika 

tidsperioder. 

Motiv för bevarande 
I den aktuella delen av Villastaden kan man idag få en bild av hur influenser från villaförstäder och 

trädgårdsstäder ursprungligen format stadsdelen. Områdets putsade villor och flerfamiljshus av 

villakaraktär på relativt stora uppvuxna trädgårdar, ansluter till den tidens ideal. Enstaka äldre 

träbyggnader samt senare tillägg i form av stilmässigt utpräglade flerbostadshus från 1930-talet gör 

bebyggelseutvecklingen läsbar. Karaktäristiskt för området är ljust putsade fasader och relativt stora 

trädgårdar. 

Uttryck för bevarande 
Utvidgad rutnätsplan från 1906, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1900- till 1930-tal. 
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10. Västra Villastaden 
Det stora området överensstämmer i stort med stadsdelen Villastadens västra del vilken omfattar 

kvarteren Svanen, Tuppen, Trasten, Lärkan, Sparven, Svalan samt Ärlan och Tärnan. Bebyggelsen, 

som består av större hyreshus och mindre flerfamiljshus av villakaraktär, är uppförd under perioden 

1900–2010-talet, dock med tyngdpunkt på de första tre decennierna. 

Villastaden planlades 1906 och gatorna ansluter utan större modifikation till den äldre stadskärnans 

rutnätsplan. Det nya stadsplanetänkandet vid tiden var annars en reaktion mot rutnätsplanerna och 

nya stadsdelar planlades efter helt andra ideal. Stora delar av Villastaden är dock ett undantag från 

detta. 

Den aktuella delen av Villastaden blev en representativ del av staden där enstaka byggnader fick 

närmast monumental karaktär. I området uppfördes vid början av 1900-talet ett flertal 

flerbostadshus av villakaraktär med förträdgårdar enligt engelska ideal. Närheten till stadskärnan har 

dock påverkat exploateringsgraden och många tomter bebyggdes redan från början med relativt 

stora flerfamiljshus. Bebyggelsen var sannolikt ämnad för en övre medelklass och innehöll ofta stora 

lägenheter. Villorna och flerbostadshusen uppfördes många gånger efter ritningar av lokalt kända 

arkitekter som Albin Lönnqvist, Nils Sörensen och Einar Lundberg. 

Västra Villastaden är den först utbyggda och samtidigt hårdast exploaterade delen av Villastaden, där 

flera äldre byggnader ersatts av stora flerbostadshus under perioden 1920–2010-tal, sannolikt 

beroende på närheten till stadskärnan. Samtidigt har många fasader reveterats under 1930- till 1950-

talet vilket påverkat områdets karaktär. Huvudstråken i den rutnätsliknande stadsplanen är Fjärde 

Villagatan och Övre Kvarngatan vilket kan skönjas genom större byggnadsvolymer och i några fall mer 

representativt utformad bebyggelse. Karaktäristiskt för området är främst förträdgårdarna som finns 

mot gatan vid såväl mindre som större byggnader, samt de i relativt stor utsträckning bevarade 

gårdshusen, vilket ger en ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen. Puts- och tegelfasader samt 

tegeltak dominerade ursprunglig intrycket i området. Dessutom finns enstaka träbyggnader ännu 

kvar. 

Motiv för bevarande 
Denna del av Villastaden utgör idag, i vissa delar, exempel på den typ av villastadsdelar som på 

många håll i Sverige växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter 

sekelskiftet 1900. Närheten till stadskärnan har dock påverkat exploateringsgraden och många 

tomter bebyggdes redan från början med relativt stora flerfamiljshus. I området finns ett antal 

välbevarade flerfamiljshus av villakaraktär samt större flerbostadshus från olika tidsperioder. 

Karaktäristiskt för området är framförallt förträdgårdarna som återfinns framför såväl mindre som 

större byggnader samt bevarade gårdshus vilket ger en ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen. 

Uttryck för bevarande 
Utvidgad rutnätsplan från 1906, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1890–1980-tal samt 

trädgårdar från 1890–1950.  
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11. Kvarteret Berguven och Örnen 
Området är beläget i stadsdelen Villastadens sydöstra del och omfattar kvarteren Berguven och 

Örnen. Bebyggelsen är med något undantag uppförd 1900–1930. I området finns ett av stadens 

första egnahemsområden som inköptes redan 1913 av föreningen Hem och härd vilken hade bildats 

1909. Föreningens ändamål var att främja förvärvandet av egnahem i Borås genom förmedlande av 

lån ur den statliga fonden för egnahemslån. Området har en tidstypisk stadsplan som efter främst 

tyska och engelska ideal innebar att man ville ge gaturummet en mer oregelbunden och informell 

karaktär och detta skulle skapas genom oregelbundna gator och små platsbildningar. 

Bebyggelsen i den centrala delen av området består av små putsade typhus, så kallade egnahem, 

som ursprungligen innehöll två lägenheter och var avsedda för stadens växande arbetarbefolkning. 

Byggnaderna är belägna runt platsbildningen Örnslänten och tillsammans med slingrande 

gatusträckningar och uppvuxna trädgårdar ger de en bra bild av tidens stadsbyggnadsideal. I väster 

vid den gröna Annelundsparken finns ett antal stora representativt utformade villor uppförda åren 

1910–1920. De i flera fall ovanligt välbevarade husen är arkitektritade och gestaltades enligt tidens 

ideal i nationalromantisk eller lätt klassicerande stil. De mindre egnahemmen ansluter främst till 

nationalromantiken med putsade fasader, brutna tak med lertegel och småspröjsade fönster. 

Motiv för bevarande 
Ett av stadens första egnahemsområden med tidstypisk stadsplan med svängda gator och små 

platsbildningar. Välbevarade typ- och villabyggnader från 1900-tal till 1920-tal som representerar de 

arkitekturstilar som var rådande vid tiden. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypisk stadsplan, egnahem 1914–1927, villabyggnader från 1910-tal. 
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12. Skogsryd och Frufällan 
Det stora området är beläget norr om staden där det spänner över Skogsryd men även samhället 

Frufällans södra delar. Bebyggelsen utgörs bland annat av före detta sommarvillor från 1900-talets 

första decennier vilka grupperar sig invid eller i närheten av Öresjös östra strand. 

På 1860-talet drogs järnvägen mellan Borås och Herrljunga fram utmed Öresjös östra strand. Utmed 

järnvägen anlades mindre stationer och enkla hållplatser, och dessa påverkade vanligtvis 

samhällsutbyggnaden. Så blev fallet i Frufällan, Sparsör samt vid Skogsryds hållplats där det senare 

på 1900-talet växte upp en omfattande bebyggelse. Anläggandet av järnvägen lockade ut Borås 

borgerskap till utflykter i de natursköna omgivningarna vid Öresjö vilket i förlängningen ledde till att 

sommarvillor började uppföras i området. 

De stora sommarvillorna uppfördes främst av företagsledare och handlare från Borås som påverkats 

av 1890-talets naturvurm, med en längtan bort från den framväxande industristadens osunda miljö. 

Byggnaderna, som ritades av lokalt kända arkitekter som Lars Kellman och Herman Göransson, fick 

en representativ utformning bland annat med influenser från engelsk och amerikansk villaarkitektur 

samt senare även med inslag från både jugendstilen och nationalromantiken. Ett exempel i Skogsryd 

är villan ”Kullen” (Torpa-Sjöbo 2:39) uppförd 1909 och ritad av Herman Göransson. Längs med 

Skogsrydsvägen ligger ytterligare villor med liknande utformning. Fasaderna är ofta klädda med spån 

enligt amerikanskt mönster och har lövsågade snickeridetaljer. Villorna omgavs av stora parkliknande 

trädgårdar och kompletterades med båthus, badhus och hönshus. Byggnaderna, som ofta är 

indragna på tomten, ligger relativt glest i enlighet med villaförstadens ideal. Villorna är idag till 

övervägande del välbevarade vilket förstärker de kulturhistoriska värden de anses besitta. 

Områdets natursköna läge innebar att det även uppfördes sommarhem av olika slag vid Öresjö, bland 

annat för frikyrkorörelsen och scoutrörelsen. Vid Skogsrydsvägen finns till exempel ett sommarhem 

som uppfördes för Frälsningsarmén i början av 1900-talet. 

Där finns även ett område med koloniträdgårdar, kallat Örestrand, vilket sannolikt ursprungligen var 

avsett för invånare i staden som inte hade möjlighet att finansiera ett eget sommarboende eller inte 

hade tillgång till odlingsbar trädgård. 

Under 2000-talets två första decennier har ett flertal  nya byggnader tillkommit i miljön, vilket delvis 

har splittrat den tidigare mer sammanhållna miljön. Enskilda byggnader och läsbarhet är dock ännu 

bevarad. 

Motiv för bevarande 
Område med sommarvillor vilket sannolikt influerats av storstadsföreteelserna med villaförstäder 

samt områden med ”sommarnöjen”. Villorna uppfördes av välbärgade, naturromantiskt influerade 

boråsare kring sekelskiftet 1900, med järnvägen som lokaliseringsfaktor. Villabebyggelsen uppfördes 

efter ritningar av kända Boråsarkitekter och utformades bland annat med influenser från engelsk och 

amerikansk villaarkitektur. I området finns även sommarhem för frikyrkorörelsen och scoutrörelsen 

samt koloniområde från 1920- till 1940-talet. 

Uttryck för bevarande 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1880–1950, sommarhem samt koloniträdgård. 
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13. Kvarteret Serapis, Vesta och Vulkanus m.fl. 
Området omfattar kvarteren Serapis, Vesta, Vulkanus och Uranus. Det är beläget omedelbart söder 

om den äldre rutnätsstaden med en stadsplan som ansluter till denna. Dagens bebyggelse utmed 

Fabriks- och Bryggaregatan samt Mariedals- och Källegatan uppfördes i huvudsak under 1910-talet 

samt under en expansiv period från slutet av 1920-talet till mitten av 1960-talet. 2019 tillfördes ett 

parkeringsgarage i sydöstra hörnet av Kv Vulkanus. 

De kompakta och hårt exploaterade kvarteren var under en period från 1920-talets slut fram till 

1970-talets början en av centralpunkterna i industristaden Borås. Områdets södra del började 

bebyggas med industrier redan vid mitten på 1800-talet och i nuvarande kvarteret Uranus 

etablerades ett av de första mekaniserade väverierna för bomulls- och halvyllevävnader i staden. År 

1895 fortsatte utbyggnaden av området då Borås Mekaniska Gummiväveri AB uppförde en fabriks- 

och kontorsbyggnad i kvarteret Serapis 10. De äldre industrianläggningarna kom senare att byggas ut 

eller successivt ersättas av nya konfektionsfabriker och industrihotell under perioden 1915–1965. 

Området innehåller idag en kompakt, kvartersanspassad bebyggelse som bildar slutna 

industrikvarter. Industrimiljöns tyngd och betydelse förstärks genom två tombyggnader, dels som del 

av Algots före detta anläggning i kvarteret Vulkanus 16 och dels det flankerande tornet i kvarteret 

Uranus 2. Bidragande till områdets karaktär är också den transportgång i fyra våningar som byggdes 

för att förbinda Algots anläggningar i kvarteren Vulkanus 16 och Vesta 12. Transportgången, som är 

helt unik i staden, uppfördes 1961 och fick ett tidstypiskt utseende med stora glasytor och turkosa 

fasadplattor. Området karaktäriseras i övrigt av kompakta byggnader med mörka tegelfasader som 

ligger i liv med gatan. Enstaka stilmässigt utpräglade fabriksbyggnader från 1910- och 1930-talet 

bryter dock mot övriga byggnader och ger området variation samt läsbarhet.  

Parallellt med industrietableringarna uppfördes ett flertal mindre flerbostadshus i området på 1890-

talet. Dessa var ofta kombinerade med verksamhetslokaler på innergårdarna. Samtliga dessa hus, 

utom ett, revs på 1930- till 1950-talet för att ge plats åt de stora moderna industribyggnaderna som 

idag ligger i området. Det kvarvarande huset revs först på 2010-talet.  

Motiv för bevarande 
Området är beläget söder om den gamla rutnätsstaden och började bebyggas med industrier redan 

vid mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under perioden 1910–1965 när området utvecklades till en 

av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar idag olika expansionsfaser inom 

textilindustrin och den framväxande postorderverksamheten med industribyggnader som tydligt 

markerar sin plats i historien. Viktiga symbolbyggnader finns bland annat i kvarteren Uranus 2 och 

Vulkanus 16 där de två hörntornen förmedlar den dynamik och framåtanda som fanns vid den tiden. 

Uttryck för bevarande 
Slutna kvarter med industrianläggningar från åren 1895–1964.  
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14. Stadsdelen Göta med kvarteren Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg 
Området är beläget sydväst om den äldre rutnätsstaden invid den gamla infartsvägen från Varberg 

och Viskadalen. Bebyggelsen uppfördes till övervägande del under 1910- och 1920-talen då större 

en- och tvåfamiljsvillor fick ett exklusivt och avskilt läge utanför stadskärnan i kvarteret Sardellen, 

Rödingen, Piggvaren och Petersberg. Stadsdelen kallades tidigare Petersberg men går idag under 

namnet Göta. 

De representativa villorna var avsedda att bebos av officerare som huserade på det nyligen 

färdigställda (1914) och näraliggande Älvsborgs regemente, vilket också till viss del blev fallet. 

Villorna utformades efter rådande stilideal med i huvudsak putsade fasader och brutna 

lertegelklädda tak. Flera av stadens mest anlitade arkitekter var involverade, bland andra Albin 

Lönnqvist och lektor W. Th. Breikull. Som exempel kan nämnas ett välbevarat bostadshus från 1917 i 

kvarteret Sardellen 1 där Breikull ritat en byggnad med ett formspråk som ansluter till både 

jugendstilen och nationalromantiken. Senare, på 1920-talet, lämnade arkitektkåren dessa stilar och 

övergick till den mer strama 1920-talsklassicismen, vilket bostadshuset i kvarteret Sardellen 6 vittnar 

om med sin putsade, symmetriska fasad och tredelade fönsterbågar. 

Villorna uppfördes på stora, grönskande tomter med huvudbyggnaderna placerade i liv med eller 

nära gatan och området uppvisar därmed tydliga drag av trädgårdsstad. Tankar om ett boende i 

grönskande förorter spreds från England i slutet av 1800-talet och kom att få relativt stort genomslag 

i Sverige främst under 1910- och 1920-talen. 

Området har idag i allt väsentligt bevarat sin ursprungliga karaktär där huvudbyggnaderna utgör 

välbevarade representanter för sin tid. Trots förändringar på detaljnivå kan samspelet mellan den till 

stora delar enhetliga bebyggelsen, trädgårdarna och gatustrukturen förmedla en bra bild av hur 

området ursprungligen planerades och gestaltades. 

Motiv för bevarande 
Det relativt lilla området är planerat efter trädgårdsstadens ideal och bebyggt med representativt 

utformade villor främst avsett för högre befäl vid det då nyligen uppförda Älvsborgs regemente. I 

stort välbevarade byggnader från 1910- och 1920-tal samt uppvuxna trädgårdar representerar de 

arkitekturstilar och planeringsideal som var rådande vid tiden. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan efter trädgårdsstadens ideal, villabebyggelse samt trädgårdar från 1917–1922. 
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15. Kvarteren runt Hasselbacksgatan 
Området utgör stora delar av stadsdelen Östermalm samt Villastadens östra utkant. Det berör ett 

stort antal kvarter, bland annat Gråärlan, Sädesärlan, Mosnäppan, Kärrsnäppan, Skatan, Korpen, 

Gåsen och Villahöjd. Den långa Hasselbacksgatan utgör i någon mån en sammanhållande länk i 

området. 

I området finns äldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och ”organiskt” 

framvuxen stadsplan. Utmärkande är oregelbundna kvarter vilka avgränsas och genomskärs av 

mindre platsbildningar samt stigar och gångvägar vilka ger ett ålderdomligt intryck. 

I kvarteret Gråärlan 2 i områdets södra del finns en före detta mangårdsbyggnad bevarad. Den 

uppfördes 1865 och är idag en av stadens äldsta bevarade träbyggnader samt ett bra exempel på hur 

äldre, agrara byggnader har integrerats i den växande staden. I kvarteren Mosnäppan och 

Kärrsnäppan där Snäppstigen skiljer kvarteren åt, har gatustrukturen tillsammans med den äldre 

bebyggelsen en ålderdomlig karaktär med oregelbundna kvarter och mindre gångstigar. 

I områdets norra del återfinns den oreglerade stadsbilden i kvarteret Skatan och Villahöjd. Skatan 2 

(från 1915) och Villahöjd 8 (uppfört 1909) utgör exempel på byggnader, som tillsammans med sina 

uthus och omgivande trädgårdar ger en bra bild av den utkantsbebyggelse som fanns här vid 1900-

talets början. Villahöjd 8 är också en av få byggnader i stadsdelen som har bevarat sina träfasader. 

Bebyggelsen i området är relativt splittrad med byggnader från 1800-talets andra hälft fram till 1970-

talet, men tyngdpunkten ligger dock på 1910- och 1920-talen. Ett mindre grönområde i öster samt 

överlag uppvuxna trädgårdar ger ett grönt och lummigt helhetsintryck. 

Motiv för bevarande 
Området karaktäriseras av äldre gatu- och kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och 

”organiskt” framvuxen stadsplan. Bebyggelsen utgörs av byggnader från 1800-talet fram till 1970 

med tyngdpunkten på 1910- och 1920-tal. 

Uttryck för bevarande 
Äldre gatu- och kvartersstrukturer, ”organiskt” framvuxen stadsplan, kulturhistorisk värdefull 

bebyggelse från 1865–1960. 
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16. Salängen 
Området utgör stadsdelen Salängen som byggdes ut med egnahem under 1910- och 1920-talen. 

Bebyggelsen grupperar sig utmed bland annat Salmeniigatan, Skyttegatan, Borgmästargatan och 

Björkängsgatan samt kring platsbildningen Salängsparken. 

Salängen var ett av Borås första egnahemsområden och började bebyggas 1914–1915. För att 

avhjälpa den svåra bostadsbrist som rådde i Borås vid tiden köpte staden in tomtmark bland annat på 

Salängen år 1913. På initiativ av industriidkare i staden bildades året därpå ett bolag, AB Egna hem i 

Borås, för att ”ekonomiskt underlätta uppförandet af sådana byggnader, som pläga benämnas 

mindre egna hem”. I förmedlingsverksamheten ingick även byggnadsritningar. För ritningarna stod 

arkitekt John Åkerlund som totalt presenterade 25 olika hustyper, fördelade på enfamiljshus, 

tvåfamiljshus och dubbelhus. Husen var i de flesta fall putsade men även träfasader förekom. 

Gemensamt för husen var de brutna taken och 1 ½ vånings höjd. 

Bebyggelsen har idag i de flesta fall genomgått relativt omfattande förändringar, framförallt när det 

gäller fasader och fönster, men i Salängen 5 och Pistolen 12 är exempel på byggnader som är relativt 

intakta sedan byggnadstiden. Byggnaden på fastigheten Pistolen 12 uppfördes år 1923, troligen efter 

typritningar av arkitekt John Åkerlund, Stockholm. Den innehöll ursprungligen två rum och kök och 

kan stilmässigt hänföras till en enkel form av nationalromantik med drag av 1920-talsklassicicm. I 

Skytten 10 finns ett av stadens bäst bevarade typhus från tidens egnahem, detta uppfördes år 1915.  

Bebyggelseområdet har en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 

planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbildningar enligt 

trädgårdsstadens idéer. Ett bra och tydligt exempel finns vid kvarteren Skytten och Pilbågen där 

byggnaderna grupperar sig kring den tall- och björkbevuxna Salängsparken. Salängen präglas än idag 

av stora gröna tomter och uppvuxna träd. Utbyggnaden av Salängen fortsatte under en knapp 

tioårsperiod och när stadsplanen fastställdes år 1933 befästes gatusystemet, samtidigt som det 

infördes en bestämmelse om att växande träd ej fick tas bort utan byggnadsnämndens medgivande. 

Motiv för bevarande 
Ett av Borås första och största egnahemsområden bebyggt 1914–1922 efter typritningar av bland 

annat arkitekt John Åkerlund. Inom området finns idag en väl sammanhållen gatu- och 

kvartersstruktur som speglar tidens planeringsideal trädgårdsstaden, med oregelbundna, 

terränganpassade gator och små gröna platsbildningar. Området förmedlar idag, genom de mot 

gatan i stort sett intakta byggnadsvolymerna i kombination med ursprunglig tomtindelning och 

uppvuxna trädgårdar, en bra bild av hur dessa kvarter ursprungligen planerades och gestaltades. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypisk trädgårdsstad med oregelbunden gatu- och kvartersstruktur. Egnahemsbebyggelse från 

1914–1925 med intakta tomter och uppvuxna trädgårdar. 
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17. Skogstomtsparken 
Området är beläget i stadsdelen Villastadens sydöstra del där bebyggelsen, som i huvudsak 

uppfördes under 1920-talet, grupperas utmed Sjunde Villagatan och Nyckelbergsgatan samt runt 

platsbildningen Skogstomtsparken vilken utgör sammanhållande länk i området. Berörda kvarter är 

främst Näktergalen och Pärlugglan. 

Området har en typisk stadsplan med varierande gatubild efter tidens trädgårdsstadsideal. Dessa 

stadsplaneideal innebar att man ville ge gaturummet en mer oregelbunden och informell karaktär 

och detta skulle skapas genom oregelbundna gator och platsbildningar. Runt den relativt stora 

platsbildningen Skogstomtsparken tydliggörs detta. 

Bebyggelsen vid Skogstomtsparken tillkom med få undantag under åren 1929–1931 och utgörs i 

huvudsak av mindre flerfamiljshus av egnahemskaraktär. De reveterade trähusen, som bland annat 

ritades av arkitekterna Eric Holmqvist och Nils Sörensen utformades relativt enhetligt kring den 

samtidigt anlagda parken. Husen ansluter formmässig till de typbyggnader som ritades för stadens 

egnahemsområden redan 1924 och som senare har blivit karaktäristiska för Borås. Byggnaderna hör 

stilmässigt till 1920-talsklassicismen och kännetecknas av två våningar med spritputsade 

symmetriska fasader, lertegeltak och i vissa fall dekorativa element i klassicerande stil. 

Området karaktäriseras idag av 1920-talsbyggnader, i flera fall med ”krattade” putsfasader, samt de 

omgivande uppvuxna tomterna. Flera av husen har idag genomgått förändringar på detaljnivå men 

trots detta ger samspelet mellan byggnader, trädgårdar och tidstypiska tomtavgränsningar en bra 

helhetsbild av tillkomsttidens ideal. 

Motiv för bevarande 
Område stadsplanelagt efter trädgårdsstadsideal med svängda gator och platsbildningar. 

Bebyggelsen grupperar sig runt bland annat Skogstomtsparken, där för staden typiska byggnader av 

egnahemskaraktär uppfördes 1929–1931. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan enligt tidens ideal, park- och platsbildning samt bostadshus från 1920- och 1930-tal. 
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18. Nedre Byttorp 
Det stora området utgör stadsdelen nedre Byttorp, vilken är belägen nordväst om den äldre 

rutnätsstaden invid den gamla infartsvägen från Alingsås. Bebyggelsen uppfördes på obebyggd mark, 

till övervägande del under 1910- till 1930-talet. Ett stort antal kvarter berörs, bland annat 

Byttorpshall, Byttorpsberg, Byttorpslund, Byttorpshed, Byttorpsslätt, Byttorpsvall, Byttorpsbacke, 

Byttorpsdal, Byttorpsgård med flera. 

Nedre Byttorp blev jämte Salängen det största egnahemsområdet i Borås. Från och med 1924 

uppfördes här, med början i de södra kvarteren, bostadshus för två familjer. Lägenheterna varierade 

i storlek, men 2–3 rum och kök var vanligast. I likhet med tidigare egnahemsområden tillhandahölls 

typritningar av staden vilka ritades av Boråsarkitekterna W. Th. Breikull och Albin Lönnqvist. Även 

arkitekterna Nils Sörensen och Eric Holmqvist anlitades för en stor del av byggnaderna. 

Den hustyp som främst karaktäriserar nedre Byttorp är en närmast kubisk tvåvåningsbyggnad i enkel 

1920-talsklassicism med sprit- eller slätputsade fasader samt sadeltak med valmade gavelspetsar. 

Husen, som varierades på ett grundtema med olika entrépartier, fönstersättningar och balkonger, 

har senare blivit karaktäristiska för stora delar av Borås. Bebyggelsen på nedre Byttorp har idag 

genomgått relativt stora förändringar vad gäller fasadmaterial och detaljer, men helhetsintrycket 

med i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med ursprunglig tomtindelning, uppvuxna 

trädgårdar med mera består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av hur området 

ursprungligen planerades och gestaltades. Mot slutet av 1930-talet ökade exploateringsgraden och 

nya något större hustyper i funktionalistisk stil uppfördes, främst i områdets nordvästra del. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur med oregelbundna 

terränganpassade gator och mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som ansluter till 

trädgårdsstadens övergripande idéer. Tomterna är ofta terrasserade och mot gatan inhägnade med 

välarbetade smidesstaket. 

Motiv för bevarande 
Ett av stadens större egnahemsområden stadsplanelagt efter tidens trädgårdstadsideal med svängda 

gator och mindre platsbildningar. De bostadshus som uppfördes efter typritningar 1924 av bland 

annat Albin Lönnqvist fick senare stor spridning i staden och har blivit karaktäristiska för nedre 

Byttorp men även för delar av den övriga staden. I dag kan intakta byggnadsvolymer i kombination 

med ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar som helhet förmedla en bra bild av hur 

området ursprungligen planerades och gestaltades. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan enligt tidens trädgårdsstadsideal, typhus för egnahem från 1920- och 1930-tal samt mindre 

flerbostadshus från 1930-tal. 
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19. Erikslund 
Området utgör en stor del av stadsdelen Erikslund, vilken bebyggdes med egnahem åren 1917–1928 

samt 1934–1940. Bebyggelsen grupperar sig utmed bland annat Isabellagatan, Kolonigatan, 

Fristadsvägen och Gabriellagatan. Berörda kvarter är Myggan, Tvestjärten, Fjärilen, Nyckelpigan och 

Skalbaggen samt Syrsan, Ollonborren och Biet. 

Stadens egnahemsområden placerades ofta med tanke på närhet till stora arbetsplatser. Det aktuella 

Erikslund låg i närheten av textilindustrierna vid Armbåga samt Evedal och Kilsund. Området tillhör 

de tidigast utbyggda egnahemsområdena, samtida med bland annat Salängen. De första 

byggnaderna i området uppfördes i slutet av 1910-talet och de fick en utformning som ansluter till de 

typhus som ritades för Salängen med reveterade fasader, brutna lertegeltäckta sadeltak och 

småspröjsade fönster. Byggnaderna planerade som tvåfamiljshus för arbetare och lägre tjänstemän. 

I områdets södra del upprättades en ny stadsplan på 1930-talet. Stadsarkitekt Harald Eriksson gjorde 

här typritningar för kvarteren Syrsan, Biet och Ollonborren. Dessa ritningar, och senare byggnader, 

visar närmast kubiska volymer i funktionalistisk stil där fasaderna försågs med liggande träpanel. 

Området är enhetligt utformat med fristående tvåfamiljshus från 1930-talet. I kvarteret Biet 2 finns 

idag ett av få hus i området som till stor del bevarat den ursprungliga karaktären. 

Områdets karaktär skiftar längs Saltemadsgatan som kan sägas utgöra en skiljelinje mellan den äldre 

typen av egnahem i den norra delen och den yngre i den södra. Den norra delen karaktäriseras av 

ljusa putsfasader medan liggande träpaneler är dominerande på funkishusen i söder. 

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 

planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar. Merparten 

av bebyggelsen inom området har genomgått fasadförändringar, men trots detta kan helheten i stort 

förmedla en bra bild av hur området planerades och gestaltades, med intakta byggnadsvolymer i 

kombination med ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar etc.  

Motiv för bevarande 
Egnahemsområde uppfört i två perioder 1917–1928 och 1934–1940. I den norra delen karaktäriseras 

typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska byggnaderna i söder har liggande 

träpaneler. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens 

planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan med tidstypisk gatu- och kvartersstruktur, egnahem 1917–1928, 1934–1940. 
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20. Nedre Norrmalm 
Området är beläget nordost om den äldre rutnätsstaden i stadsdelen Nedre Norrmalm och omfattar 

kvarteren Bofinken, Uttern, Leoparden, Lejonet, Domherren, Katten, Kameleonten, Entitan, 

Kragbjörnen, Kamelen och Blåmesen. Bebyggelsen består till övervägande del av mindre en- och 

flerbostadshus av egnahemskaraktär vilka i huvudsak är uppförda på 1920- och 1930-talet, men 

inslag av yngre byggnader från olika perioder förekommer. 

När kvarteren på Nedre Norrmalm bebyggdes på 1920- och 1930-talet fanns här bara några enstaka 

enklare bostadshus från 1910-talet. Hustyperna i området varierar från enfamiljsvillor till hyreshus 

för 4–6 familjer. Norr om Baldersplatsen byggdes vid 1920-talets mitt ett antal egnahem enligt Borås 

stads typritningar. 

Söder om Baldersplatsen i kvarteret Lejonet uppfördes 2 ½ vånings hyreshus efter ritningar av bland 

andra Nils Sörensen och Eric Holmqvist. Stilmässigt ansluter dessa hyreshus till 1920-talsklassicismen 

med enkla, strama fasader med klassicerande detaljer och lertegeltäckta tak. I kvarteret Leoparden 

uppfördes 1926 byggnader som även de fick en klassicistisk utformning. I exemplet Leoparden 6 fick 

huset en något avvikande takform och volym, men i övrigt uppvisar byggnaderna stora likheter med 

de typhus för egnahem som uppfördes i stor omfattning i Borås vid tiden. 

Även i kvarteret Bofinken, beläget mellan Vedensgatan och Runebergsgatan, uppfördes under 1920-

talets andra hälft en enhetlig bebyggelse i klassicerande stil. På fastigheten Bofinken 6 finns som 

exempel ett hyreshus där fasaderna har givits en stram prägel med markerat entréparti och 

frontespis. Ritningarna till husen i kvarteret utfördes av bland andra arkitekterna Albin Lönnqvist, Erik 

Holmqvist, Nils Sörensen och Folke Bergh. Dessa var de mest anlitade arkitekterna vid tiden och flera 

bostadsområden i staden har präglats av dem. På 1930- och 1940-talet uppfördes även några 

enfamiljsvillor i området som fick en delvis annan utformning. I ett exponerat läge utmed 

Engelbrektsgatan, i kvarteret Uttern, byggdes villor av mer representativ karaktär. De stilmässigt 

mest utpräglade är den före detta komministerbostaden, Uttern 15, samt en villa i funktionalistisk 

stil, Uttern 6. 

Det relativt stora området utgör ett bra exempel på byggnadskonst och stadsplanering från 1900-

talets första decennier med tidstypiskt svängda gator och terränganpassade gator, platsbildningar 

och uppvuxna trädgårdar. Trots förändringar vad gäller senare tillkommen bebyggelse, fasader och 

detaljer, kan området visa upp en tämligen enhetlig prägel med ursprungliga byggnadsvolymer och 

till stora delar sammanhållet formspråk. Ljusa putsfasader, lertegeltak, förträdgårdar och 

smidesstaket är några av de detaljer som karaktäriserar området. 

Motiv för bevarande 
Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak under 1920- och 1930-talen men med 

inslag av yngre byggnader. Stilmässigt ansluter egnahem och hyreshus till 1920-talsklassicismen. I 

området finns även representativt utformade villor från perioden. Inom området finns en väl 

sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, 

terränganpassade gator och mindre platsbildningar. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypisk gatu- och kvartersstruktur, egnahem, flerbostadshus och villor från 1920- och 1930-tal. 
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21. Kvarteren Cedern, Vävaren 
Området har ett mycket exponerat läge vid infarts- och genomfartsvägarna Göteborgsvägen och 

Alingsåsvägen i kvarteret Cedern och Vävaren. Bebyggelsen är uppförd under 1920- och 1930-tal 

samt 1950- och 1960-tal. 

Området etablerades som industriområde på 1920-talet då den första byggnaden uppfördes i 

kvarteret Cedern 10. Den uppfördes i 2 ½ våning efter ritningar av arkitekt Albin Lönnqvist. 

Träbyggnaden användes ursprungligen som magasin men byggdes om till fabrik på 1930-talet då 

konfektionsföretaget AB Erik Winther flyttade in i byggnaden. Under 1920-talet uppfördes även en 

fabriksbyggnad i kvarteret Vävaren 14. 

Det fördelaktiga läget intill järnvägsstationen vid Borås Central (dåvarande Borås Nedre) och den 

betydelsefulla Göteborgsvägen gjorde att kvarteret Cedern planerades för industribyggnader. Ett 

antal fabriksbyggnader för den framväxande konfektionsindustrin uppfördes här på 1930-talet efter 

funktionalistiska planideal. Trikåfabriken Elit uppförde 1936–1937 en fabriksbyggnad i kvarteret 

Cedern 8, och liksom byggnaderna i kvarteren Cedern 2 och 12 samt Vävaren 9, uppfördes den i en 

renodlad funktionalistisk stil. Karaktäristiskt för dessa fabriksbyggnader är de stora glasytorna samt 

de något indragna vindsvåningarna som blev typiska på större byggnader vid tiden. Ursprungligen var 

fasaderna putsade i en ljus kulör, vanligtvis gul, och fönstren var målade i en grön eller brun kulör. 

År 1955 bebyggdes områdets västra del med en större skolbyggnad kallad Praktiska Realskolan, 

nuvarande Särlaskolan. Den uppfördes efter ritningar av före detta stadsarkitekt Harald Eriksson och 

stadsarkitekt Roland Gandvik. Anläggningens placering gjorde stora ingrepp i området då tre äldre 

gator stängdes av. Byggnaderna är starkt präglade av 1950-talet med tidstypiska detaljer som 

mosaiker, koppardetaljer, betongglas etc. Som helhet är miljön mycket välbevarad och en god 

representant för 1950-talets skolmiljöer och arkitektur. 

Området domineras idag av fyra stora och stilmässigt renodlade byggnadsvolymer i kvarteret Cedern, 

som med sina rationella och modernistiska fasader förmedlar en bra bild av konfektionsindustrins 

framgångar och betydelse för staden vid tiden. 

Motiv för bevarande 
Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-talet vilka representerar några av stadens 

bäst bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. Inom området finns också stadens enda 

kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad från 1955, vars volym och formspråk väl 

ansluter till industribebyggelsen. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan efter funktionalistiska ideal. Industri- och fabriksbyggnader 1920–1938. Skolbyggnad 1955. 
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22. Stadsdelen Göta 
Det stora området består visuellt och historiskt av två delområden på var sin sida av den tidigare 

infartsvägen, Varbergsvägen. Det är beläget i stadsdelen Göta och den aktuella bebyggelsen tillkom 

under en relativt lång period från mitten av 1930-talet och ett tjugotal år framåt. De kvarter som 

innefattas i den västra delen är Porsen, Poppeln, Tallen och Valnötsträdet. Den södra delen 

innefattar kvarteren Oxeln 1, Sälgen 1, Rönnen 1 och Gullregnet 1. Här finns även kvarteret Flädern 

4, 7 och 8 samt Silverpoppeln 7. 

Bebyggelsen i den västra delen av området domineras helt av flerbostadshus av lamelltyp i huvudsak 

uppförda under 1930-talets andra hälft. Området var till en början planerat efter 1910-talets 

stadsplaneideal med svängda gator och platsbildningar, men detta blev inte verkställt. Under 1930-

talet lanserades istället ett nytt stadsplanemönster med friliggande hus, som enligt de 

funktionalistiska idealen skulle placeras så att maximalt med ljus och luft erhölls. Bebyggelsen i det 

aktuella området planerades efter dessa ideal med ”hus i park” vilket resulterade i fritt placerade 

byggnadskroppar i en bevarad, kuperad terräng. 

Under 1930- och 1940-talen ökade inflyttningen till Borås oerhört snabbt tack vare 

konfektionsindustrins framgångar och man behövde bostäder till de nya industriarbetarna. Stora 

delar av stadsdelen Göta kom därför att från 1930-talet och fram till 1960-talet mestadels att bebos 

av industriarbetare. Exempel på välbevarad bebyggelse finns bland annat i kvarteret Tallen 5 där ett 

flerfamiljshus uppfördes 1939 efter ritningar av arkitekt Nils Sörensen. Byggnaden innehöll 18 

lägenheter om 1–3 rum och kök samt en livsmedelsbutik. Samme arkitekt ritade även ett antal andra 

flerfamiljshus i kvarteret, vilka ansluter till en typ av flerfamiljshus som är mycket vanlig i stadsdelen 

samt på flera andra platser i staden. Stilmässigt ansluter dessa byggnader till funktionalismens 

stilideal med enkla slätputsade fasader i ljusa kulörer, lertegeltak och få utsmyckande detaljer. 

Den södra delen av området utgörs av en sammanhållen bebyggelse vilken uppfördes med en 

tidstypisk stadsplan mellan 1943 och 1952 av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Arkitekt 

för samtliga hus var Nils Nordmark. Hustypen är trevåningslamellhus och ett fåtal punkthus, samtliga 

med fasader i tegel där kulörerna varierar mellan gult och rött. Området var ett för tiden mycket 

stort projekt och omfattade totalt över 700 lägenheter. Bostäderna kompletterades med butiker, 

föreningslokaler och mellan husen byggdes lekplatser. Området kan sägas vara ett tidigt exempel på 

den grannskapsplanering som senare blev etablerad i Sverige och Borås.  

Området som helhet karaktäriseras idag av en enhetlig hyreshusbebyggelse vilken som helhet 

bevarat sin karaktär med intakta byggnadsvolymer, tomter, platsbildningar och grönska. Trots att 

merparten av byggnaderna har genomgått förändringar vad gäller fasader och detaljer kan det 

förmedla en bra helhetsbild av tidens planerings- och arkitekturideal. 

Motiv för bevarande 
Område med flerfamiljshus uppförda från mitten av 1930-talet till mitten av 1950-talet. Bebyggelsen 

består av friliggande lamellhus, utplacerade i den kuperade terrängen enligt tidens funktionalistiska 

stadsplaneideal med ”hus i park” och orienterade efter tidens tankar om ljus och luft. 

Uttryck för bevarande 
Funktionalistisk stadsplan, platsbildningar, flerfamiljshus från 1930- till 1950-tal. 
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23. Bergdalen 
Området är beläget i stadsdelen Bergdalens centrala och norra delar. Bebyggelsen, som grupperar sig 

utmed bland annat Kummel- och Tokarpsgatorna, tillkom under en relativt kort period från mitten av 

1930-talet och ett tiotal år framåt. De kvarter som innefattas är Värjan, Sabeln, Bajonetten, Rådjuret 

och Kiden. Sedan sent 2010-tal har det skett en kraftig förtätning i områdets norra del. 

Området består i huvudsak av flerfamiljshus men här finns även exempel på villabebyggelse av 

representativ karaktär. På tvärgator till Gustav Adolfsgatan, som utgör områdets huvudgata, är 

byggnader utlagda efter ett funktionalistiskt stadsplaneideal med ”hus i park”. Befintliga 

terrängförhållanden har varit utgångspunkten när bebyggelsen orienterats enligt tidens tankar om 

ljus och luft. Ett bra exempel på flerfamiljshus med funktionalistiskt formspråk finns bevarat i 

kvarteret Sabeln 5. Det byggdes 1936–1937 och innehöll lägenheter med två rum och kök samt några 

enkelrum. Byggnaden är idag ett av få välbevarade hus från perioden i stadsdelen Bergdalen, och 

bildar tillsammans med tre grannfastigheter i korsningen Kummelgatan–Gustav Adolfsgatan en för 

tiden och området representativ bebyggelsemiljö, med förträdgårdar mot gatan. 

I kvarteret Rådjuret, vid slutet av Gustav Adolfsgatan, ligger ytterligare ett välbevarat flerfamiljshus 

från tiden. Det ritades 1938 av arkitekt Gösta Planck och fick en för staden mycket typisk utformning i 

funktionalistiskt stil med indragen vindsvåning. Av villorna i området utmärker sig byggnaden i 

kvarteret Värjan 1. Den uppfördes 1949 för dåvarande direktören för konfektionsföretaget 

Erlabolaget, efter ritningar av arkitekt Elon Bernard från Göteborg. Villan fick en representativ prägel 

med en för den tiden ovanligt påkostad interiör och exteriör. 

Området karaktäriseras idag av en enhetlig bebyggelse med flerfamiljshus vilken som helhet bevarat 

sin karaktär med intakta byggnadsvolymer, tomter, hägnader och grönska. Trots att merparten av 

byggnaderna i området har genomgått förändringar vad gäller fasader och detaljer kan det förmedla 

en helhetsbild av tidens planerings- och arkitekturideal. Emellertid har områdets läsbarhet påverkats 

negativt den förtätning som skett i områdets norra del i form av nyuppförda flerbostadshus under 

2010- och 2020-talet. 

Motiv för bevarande 
Område med flerfamiljshus och enstaka villor uppförda från mitten av 1930-talet och ett tiotal år 

framåt. Bebyggelsen och stadsplanen har utgått från tidens funktionalistiska arkitektur- och 

stadsplaneideal med ”hus i park” vilka orienterats i den kuperade terrängen efter tidens tankar om 

ljus och luft. 

Uttryck för bevarande 
Funktionalistisk stadsplan, flerfamiljshus och villor från mitten av 1930-talet till 1940-talet. 
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24. Vendelshöjdsgatan 
Området är beläget i stadsdelen Östermalms sydöstra del. Bebyggelsen uppfördes vid 1930-talets 

mitt då större enfamiljsvillor grupperades runt återvändsgatan Vendelshöjdsgatan i kvarteren 

Bergfinken och Rosenfinken. 

Inom området finns ett antal större, representativt utformade enfamiljsvillor vilka uppfördes för 

företagsledare och högre tjänstemän, i en renodlad funktionalistisk stil. När en ny epok med 

bostadsbyggande inleddes på 1930-talet, blev funktionalismen ett begrepp som med övergripande 

tankar om demokrati och rättvisa var tänkt att passa alla i det framväxande svenska folkhemmet. 

Man skulle främst bygga bra bostäder anpassade för de breda folklagrens dagliga liv. I realiteten kom 

dock funktionalismen som arkitekturstil att inledningsvis anammas av en välbärgad och intellektuell 

elit, vilket villorna på Vendelshöjdsgatan är ett exempel på. 

Villorna är i de flesta fall ritade av erkända arkitekter, såsom Gösta Planck, Gunnar Jonsson och Birger 

Jonsson. De utformades enligt ett typiskt funktionalistiskt formspråk med ljusa slätputsade fasader, 

flacka pulpettak och oregelbunden fönstersättning. Villorna omges av stora kuperade tomter och i 

flera fall placerades de indragna från gatan samt på en höjd, vilket är ett tidstypiskt drag. 

De enskilda byggnaderna fick en individuell utformning men smälter väl samman i miljön bland annat 

genom de ljusa putsade fasaderna. Trots förändringar på något enstaka hus utgör bebyggelsemiljön 

en av stadens bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. Den tillmäts 

stora arkitektur-, samhälls- och socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
Villabyggnader från 1930-talet, omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 
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25. Villabergsgatan, kvarteret Fjällvråken, Östermalm 
Området är beläget i stadsdelen Östermalms nordöstra del. Bebyggelsen uppfördes till övervägande 

del under 1930-talets andra hälft då större enfamiljsvillor grupperades runt återvändsgatan 

Villabergsgatans avslutning i kvarteret Fjällvråken. 

Inom området finns ett antal större, representativt utformade enfamiljsvillor vilka uppfördes för 

företagsledare och högre tjänstemän, i en renodlad funktionalistisk stil. När en ny epok med 

bostadsbyggande inleddes på 1930-talet, blev funktionalismen ett begrepp som med övergripande 

tankar om demokrati och rättvisa var tänkt att passa alla i det framväxande svenska folkhemmet. 

Man skulle främst bygga bra bostäder anpassade för de breda folklagrens dagliga liv. I realiteten kom 

dock funktionalismen som arkitekturstil att inledningsvis anammas av en välbärgad och intellektuell 

elit, vilket villorna på Villabergsgatan är ett exempel på. 

Villorna i kvarteret Fjällvråken är i de flesta fall ritade av erkända arkitekter som Gösta Planck och 

Hugo Häggström. De utformades i enlighet med ett tidstypiskt funktionalistiskt formspråk med ljusa 

slätputsade fasader, flacka pulpettak och en oregelbunden fönstersättning. Villorna som omges av 

relativt stora, starkt kuperade tomter, ligger grupperade kring en vändplats. Tomterna med vildvuxna 

naturpartier på baksidan av husen speglar väl det funktionalistiska idealet med samspel mellan 

arkitektur och natur. 

De enskilda byggnaderna är individuellt utformade men smälter väl samman i bebyggelsemiljön 

bland annat genom ljusa slätputsade fasader. Trots förändringar på enstaka hus utgör 

bebyggelsemiljön en av stadens bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bäst sammanhållna i funktionalistisk stil, och den 

tillmäts både arkitektur-, samhälls- och socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
Villor från 1938–1948 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 
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26. Centrala Norrmalm 
Området är beläget centralt i stadsdelen Norrmalm där bebyggelsen grupperar sig i kvarteret 

Kanslern som avgränsas av Ynglingagatan och Döbelnsgatan samt grönområdet kring idrottsplatsen 

Sagavallen. 

Inom det relativt lilla området finns ett antal en- och tvåfamiljsvillor i funktionalistisk stil vilka 

uppförts i ett grönt läge i utkanten av staden. I kvarteret Kanslern 5 finns som exempel ett 

bostadshus som uppfördes 1939. Byggnaden innehöll från början två lägenheter men är idag 

enbostadshus. Formspråket redovisar funktionalismens ideal med rena, enkla fasader och fri 

fönstersättning. Byggnaden ingår i en grupp av sju fastigheter som bebyggdes under en kort period 

på 1930- och 1940-talen. 

Bebyggelsemiljön karaktäriseras idag av uppvuxna, kuperade tomter samt byggnader av villakaraktär 

med i flera fall ljusa slätputsade fasader och flacka sadeltak. Byggnaderna ligger något indragna från 

gatulinjen. Områdets stora tomter samspelar med grönområdet i söder och bebyggelsen får 

därigenom en relativt anonym prägel. Ett antal byggnader har genomgått förändringar vad gäller 

fasadmaterial, fönster med mera, men som helhet utgör miljön en av stadens bättre sammanhållna 

från tiden. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bättre sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil från 

tiden. Välbevarade bostadshus med villakaraktär på kuperade och grönskande tomter. 

Uttryck för bevarande 
Bostadshus från 1935–1945 med omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. 
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27. Villabebyggelse vid Hybergsvägen, Brämhult 
Området är beläget nordost om stadskärnan i stadsdelen Brämhults västra del. Bebyggelsen består 

av representativt utformade villor i huvudsak uppförda under perioden 1934–1945. De grupperar sig 

främst utmed den relativt hårt trafikerade Hybergsvägens östra sida.  

Brämhult var fram till 1971 egen kommun. Invånarna var relativt få fram till 1930-talet då samhället 

började växa, och på tjugofem år femdubblades befolkningen. Orsakerna till denna utveckling var 

bland annat bilismens intåg som gjorde det möjligt att ha arbetsplats och bostad på längre avstånd 

från varandra. Samtidigt var Brämhults kommun inte lika hårt reglerad som Borås och det var 

förhållandevis lätt att bygga hus här. I Brämhult etablerades så småningom också ett antal industrier 

på 1940- och 1950-talen, främst mindre textilindustrier. 

Utmed Hybergsvägen byggdes i slutet på 1930-talet ett antal villor i funktionalistisk stil. De uppfördes 

främst av högre tjänstemän och företagare och flertalet av dessa ritades av samme arkitekt. 

Bostadshusen ansluter helt till funktionalismens stilideal med en arkitektur som präglas av ett enkelt 

och sakligt uttryck. Karaktäristiskt är ljusa, putsade fasader, flacka tält- eller pulpettak samt fönster 

över hörn. En bra representant för villabebyggelsen finns på fastigheten Svinåsa 1:17 där detaljer 

som fönster, entrétrappa och ursprunglig färgsättning finns bevarad från byggnadstiden. 

Bebyggelsemiljön karaktäriseras av stora uppvuxna tomter. Delar av Hybergsvägen kantas också av 

en låg kallmurad naturstensmur vilken visuellt binder samman flera av fastigheterna. Flertalet 

byggnader står idag ovanligt välbevarade. Som helhet utgör miljön ett av stadens bäst sammanhållna 

villaområden från tiden. 

Motiv för bevarande 
Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås stads bäst sammanhållna i funktionalistisk stil. Den tillmäts 

både arkitektur-, samhälls- och socialhistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
Villor från 1935–1948 omgivna av stora uppvuxna trädgårdar. Stenmurar. 
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28. Kvarteret Brigantinen, Hedvigsborg 
Området är beläget centralt i stadsdelen Hedvigsborg och består av lamellhus från 1940-talet som 

grupperar sig utmed Hedvigsborgsgatan i kvarteret Brigantinen. 

Stadsdelen Hedvigsborg var ursprungligen avsett att enbart bebyggas med villor och den nordvästra 

delen blev också bebyggd med en- och tvåfamiljsvillor vid slutet på 1930-talet. Då det vid tiden rådde 

stor bostadsbrist lät byggmästare Arvid Pelin, som ägde marken, istället uppföra ett stort antal 

flerbostadshus och bröt därmed mot de intentioner som fanns för Hedvigsborg. Under hela denna 

expansiva period på 1940- och 1950-talen planerades och byggdes stadsdelen ut efter en så kallad 

avstyckningsplan, vilket är unikt. Den gällande stadsplanen fastställdes inte förrän 1969. 

Inom det aktuella området finns ett antal lamellhus uppförda 1944–1946 av byggmästare Pelin. De 

ursprungligen identiska flerbostadshusen ritades av arkitekt Gunnar Jonsson och de innehöll fyra 

lägenheter om tre rum och kök vardera. De uppfördes på spekulation och såldes sedan som 

bostadsrätter. Husen kom främst att bebos av arbetare vid de stora textilföretagen i staden. 

Byggnaderna placerades enligt funktionalistiskt planmönster med ”hus i park” och utformades i en 

något uppmjukad funktionalistiskt stil med ljusa putsade fasader. Den breda Hedvigsborgsgatan 

anlades även den av byggmästare Pelin. Byggnaderna i området hålls samman av en enhetlig form 

och skala, samt i viss mån genom val av fasadmaterial. Flera hus har dock genomgått relativt 

omfattande fasadförändringar vilket inverkar negativt på helhetsintrycket. 

Motiv för bevarande 
Område med flerbostadshus som utgör exempel på de funktionalistiska arkitektur- och 

stadsplaneideal som var rådande vid tiden. Bebyggelsemiljön anses även besitta samhälls- och 

socialhistoriska värden då den representerar arbetarnas boendevillkor under 1940- och 1950-talen. 

Uttryck för bevarande 
Flerbostadshus från 1940-talet utlagda enligt funktionalismens planideal. 
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29. Kvarteret Kaggen, Kostern m.fl., Hedvigsborg 
Området är beläget centralt i stadsdelen Hedvigsborg och består av lamellhus från 1940- talet som 

grupperar sig utmed Ulvens gata, Völundsgatan och Fafnesgatan i kvarteren Kaggen, Kostern, 

Korvetten och Klipperskeppet. 

Stadsdelen Hedvigsborg var ursprungligen avsedd att enbart bebyggas med villor. Den nordvästra 

delen blev också bebyggd med en- och tvåfamiljsvillor vid slutet på 1930-talet. Då det vid tiden rådde 

stor bostadsbrist lät byggmästare Pelin, som ägde marken, istället uppföra ett stort antal 

flerbostadshus och bröt därmed mot de intentioner som fanns för Hedvigsborg. Under hela denna 

expansiva period under 1940- och 1950-talet planerades och byggdes stadsdelen ut efter en så kallad 

avstyckningsplan, vilket är unikt. Den gällande stadsplanen fastställdes inte förrän 1969. 

I området ingår ett flertal lamellhus uppförda av byggmästare Arvid Pelin. De ursprungligt identiska 

flerbostadshusen ritades av arkitekt Gunnar Jonsson och innehöll två lägenhetstyper om tre 

respektive ett rum och kök. Bostadshusen uppfördes på spekulation och såldes sedan vidare som 

bostadsrätter. De kom främst att bebos av arbetare vid stora textilföretag såsom Algots och 

Erlabolaget. Byggnaderna placerades enligt funktionalistiskt planmönster med ”hus i park” och 

utformades i en något uppmjukad funktionalistiskt stil med ljusa putsade fasader. De breda gatorna 

samt den centrala platsbildningen anlades även de av byggmästare Pelin. Byggnaderna i området 

hålls samman av en enhetlig form, skala samt i viss mån genom val av fasadmaterial. Flera hus har 

dock genomgått relativt omfattande fasadförändringar vilket inverkar negativt på helhetsintrycket. 

Motiv för bevarande 
Bostadsområde med flerbostadshus av lamelltyp vilket som helhet utgör ett bra exempel på de 

funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid tiden. Bebyggelsemiljön tillmäts även 

samhälls- och socialhistoriska värden då den representerar textilarbetarnas boendevillkor under 

1940- och 1950-talet. 

Uttryck för bevarande 
Flerbostadshus från 1940-talet och platsbildning, utlagda enligt funktionalismens planideal. 
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30. Kvarteret Ketchen, Kanoten m.fl., Hedvigsborg 
Området är beläget i stadsdelen Hedvigsborgs östra del. Bebyggelsen tillkom under 1940- och 1950-

talet då en- och tvåfamiljsvillor samt lamellhus grupperades utmed Skrymegatan, Utgårdsgatan och 

Tursagatan i kvarteren Briggen, Jollen, Ketchen, Kanoten, Karacken och Ekstocken. 

Den nordöstra delen av stadsdelen Hedvigsborg är planerad med drag efter det tidiga 1900-talets 

trädgårdsstadsplaner med svängda, terränganpassade gator och byggnader som grupperar sig kring 

gemensamma grönytor och mindre platsbildningar. Stadsdelen Hedvigsborg var från början tänkt att 

enbart bebyggas med villor men kom på 1940-talet att främst bebyggas med flerbostadshus. Under 

1950-talet kom dock villabyggandet igång igen och ett stort antal tidstypiskt utformade villor 

uppfördes parallellt med flerbostadshusen i det aktuella området. Under hela denna expansiva 

period under 1940- och 1950-talen planerades och byggdes stadsdelen ut efter en så kallad 

avstyckningsplan, vilket är unikt. Den gällande stadsplanen fastställdes inte förrän 1969. 

Villabebyggelsen fick en exklusiv prägel och är uppförd främst för högre tjänstemän och företagare. 

Utmärkande drag för byggnaderna är den sparsmakade arkitekturen med stor omsorg och hög 

kvalitet i detaljer. Fasaderna är putsade och/eller i tegel och de kompletteras ofta av detaljer i smide. 

Välbevarade exempel finns bland annat på fastigheten Karacken 2 där bostadshuset uppfördes 1954–
1955 och fick ett mycket tidstypiskt uttryck med en något förskjuten byggnadskropp. Även på 

fastigheten Kanoten 9 finns en välbevarad villa. Den uppfördes 1955 efter ritningar av arkitekt 

Anders Svänsson för byggmästare F. Gustafsson. Byggnadens detaljer, form och material ansluter 

helt till tidens arkitekturideal. 

Området består idag av en blandad bebyggelse med både flerbostadshus och villor och har bevarat 

mycket av sin karaktär med stora tomter som i samspel med närliggande grönområden ger ett grönt 

och lummigt intryck.  

Motiv för bevarande 
Område med villabebyggelse och lamellhus från 1940- och 1950-talet. Välbevarad bebyggelse som 

representerar de arkitektur- och planeringsideal som var förekommande vid tiden. Bebyggelsemiljön 

som helhet tillmäts bland annat arkitektur- och byggnadshistoriska värden samt även socialhistoriska 

värden. 

Uttryck för bevarande 
Tidstypiskt planlagt område med flerbostadshus 1940- och 1950-tal samt villor från 1950-tal. 
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31. Dammsvedjan 
Området är beläget i stadsdelen Dammsvedjan. Bebyggelsen tillkom i början av 1950-talet, då en- 

och tvåfamiljsvillor grupperades utmed Landbogatan, Bygatan och Bystigen i kvarteren Sadeln, Selen 

och Stigbygeln. 

Stadsdelen Dammsvedjan började byggas ut vid slutet av 1940-talet i utkanten av Borås södra delar. 

På Dammsvedjan byggdes senare, på 1950-talet, flerbostadshus, skola och affärer i centrum, 

skyddade från genomfartstrafik. Stadsplanen för det aktuella området har sannolikt utgått från 

tidens idéer om att skapa så kallade grannskapsenheter med i huvudsak småhus, vilka skulle 

grupperas kring en egen centralt placerad torgbildning med affärer och samlingslokaler. Området 

visar drag av de stadsbyggnadsideal som växte fram vid sekelskiftet 1900 med svagt svängda, 

terränganpassade gator och mindre platsbildningar. Dessa tankar fick vid den här tiden något av en 

renässans inom stadsplaneringen. 

Bebyggelsen tillkom i huvudsak under perioden 1950–1956 och utformades i en för femtiotalet 

karaktäristisk arkitektur. Den kännetecknas främst av putsade fasader i ljusa eller ljust bruna kulörer 

med detaljer i smide och tegel. Byggnaderna är uppförda i 1 ½ plan och de är, med enstaka undantag, 

ursprungligen tvåfamiljshus med villakaraktär. De har senare i stor utsträckning förändrats till 

enfamiljshus. Husen ritades av lokalt kända arkitekter och ingenjörer som Eric Sjöberg och Erik 

Magnusson. Exempel på välbevarade byggnader finns bland annat i fastigheterna Selen 16 samt  

Stigbygeln 2 och 7. Husen uppfördes främst för tjänstemän och hantverkare, många med anställning 

inom kommunen. 

I området finns idag många byggnader som har bevarat putsade fasader i milda kulörer och sina 

ursprungliga byggnadsvolymer. Bebyggelsen utgör som helhet ett enhetligt område vilket förstärks 

av delvis uppvuxna tomter, som i samspel med ett mindre skogsparti i norr ger området ett grönt och 

lummigt intryck. 

Motiv för bevarande 
Område med bostadsbebyggelse av villakaraktär från 1950-talet. Planerat som en del i tidens 

stadsplaneideal med så kallade grannskapsenheter. Den välbevarade villabebyggelsen är 

representativ för de arkitekturideal som var förekommande vid tiden och helheten tillmäts bland 

annat arkitektur-, byggnads- och samhällshistoriska värden. 

Uttryck för bevarande 
En- och tvåfamiljsvillor från 1950-tal, tidstypisk stadsplan, platsbildning. 
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32. Tullen 
Området utgör en del av stadsdelen Tullen. Bebyggelsen uppfördes under 1950-talets första hälft då 

friliggande lamellhus, centrumbyggnad och skola grupperades utmed Tollstorpsgatan, Vintergatan 

och Karlsbergsgatan i kvarteret Enhörningen, Sjustjärnorna och Antares. 

Tullen började bebyggas under 1950-talet i utkanten av Borås. Stadsplanen har utgått från tidens 

idéer om att skapa så kallade grannskapsenheter där bostadsbebyggelsen planerades kring en 

centralt placerad torgbildning med affärer och samlingslokaler. Denna typ av områden gavs 

medvetet en varierad utformning, ofta med en blandning av höga punkthus och lägre lamellhus. 

Vid Tullatorget skapades en centrumbildning med skola, affärer och servicefunktioner. I anslutning 

till torgbildningen grupperades trevånings lamellhus samt högre punkthus i den kuperade terrängen. 

När Tullen planlades under tidigt 1950-tal hade planförfattarna, dåvarande stadsarkitekt Harald 

Ericson och Bärnhard Sandström, en klar målsättning att bevara så mycket som möjligt av de 

naturliga förutsättningar som området erbjöd. Byggnaderna lades ut enligt funktionalismens ideal 

om ”hus i park” med tanken att erhålla maximalt med ljus i lägenheterna. 

I det aktuella området, som endast utgör en liten del av stadsdelen, blev bebyggelsen enhetligt 

utformad med hus i tegel, trots att flera byggmästare var inblandade. Byggnaderna uppfördes dels av 

det kommunalägda AB Bostäder efter ritningar av arkitekt Nils Nordmark och dels av byggmästare 

Harry Sjögren efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. De innehåller lägenheter om 1–3 rum och 

kök men här finns också några fyrarumslägenheter i etage. I källarplanet på ett av AB Bostäders hus 

inrymdes även vad man kallade ”ungdomslokaler”.  

Stadsdelen Tullen ger idag som helhet ett något splittrat intryck med rester av äldre 

utkantsbebyggelse och ett antal större villor i exklusiva lägen. De välbevarade flerbostadshusen med 

sina enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer dominerar dock intrycket och skapar en relativt 

anonym, men funktionell miljö. 

Motiv för bevarande 
Området, med lamellhus grupperade vid en centrumbildning, ingår som en del i en större 

grannskapsenhet utformad enligt tidens stadsplaneideal. Lamellhusen är välbevarade och har en 

tidstypisk utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan 1950, centrumbildning, lamellhus från 1950-tal. 
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33. Sydvästra Sjöbo 
Området är beläget i den sydvästra delen av stadsdelen Sjöbo. Bebyggelsen tillkom under en relativt 

kort period åren 1936–1940 då ett stort antal egnahem, så kallade småstugor, uppfördes utmed 

Trollgatan, Sjöbogatan och Gyllentorpsgatan i kvarteren Kremlan, Karl Johansvampen, Röksvampen, 

Tickan och Riskan samt i Tofsskivlingen, Trattskivlingen och Taggsvampen. 

Den dåvarande stadsarkitekten Harald Ericson gjorde 1935 typritningar till mindre enbostadshus vilka  

uppfördes ed eg ahe slå  sa t i viss utsträ k i g i regi av stiftelse  ”Eg a he  för ar rika 
fa iljer i Borås”. Eri so  var a hä gare till fu ktio alis e  o h de ta kar o h idéer o  ljus o h luft 
som lyftes fram. Det nya bostadsområdet på Sjöbo planerades efter dessa funktionalistiska ideal där 

kraven på soliga och luftiga bostäder för de breda folklagren skulle tillgodoses. 

Småstugorna var förhållandevis billiga att uppföra och delar av insatsen kunde erhållas som lån av AB 

Egna hem i Borås. När det gäller barnrikehusen var bakgrunden till att bebyggelse av detta slag kunde 

uppföras ett riksdagsbeslut från 1935, där socialminister Gustav Möller föreslagit att mindre 

bemedlade, barnrika familjer skulle få bostadshjälp. I Borås uppfördes barnrikehus även på bland 

a at Erikslu d, där de fi k a et ”Solgårdar” vilket var e ä i ge  på ar rikehus på flera 
platser i landet. 

Småstugorna innehöll tre rum och kök och det var vanligt att hushållen bestod av 6–8 personer. 

Byggnaderna uppfördes främst av arbetare och hantverkare och fick en enkel utformning i 

funktionalistisk stil. Stugorna placerades så att gavlarna vetter mot gatan och bildar intima gaturum. 

Tomterna är i de flesta fall små och smala. 

Enskilda byggnader i området har idag i stor utsträckning genomgått stora förändringar vad gäller 

fasadmaterial och detaljer. Ett mycket välbevarat exempel är dock Taggsvampen 14. 

Bebyggelsestrukturen i området kan trots detta ge en bra bild av tidens sociala förhållanden samt 

arkitektur- och planeringsideal. 

Motiv för bevarande 
Egnahemsområde med så kallade småstugor i den västra delen av Sjöbo. Ett stort antal typhus 

uppförda i funktionalistisk stil efter ritningar av stadsarkitekt Harald Ericson år 1935. Området anses 

besitta samhälls- och socialhistoriska värden som en del i egnahemsrörelsen. 

Uttryck för bevarande 
Funktionalistisk stadsplan, egnahem 1936–1940. 
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34. Sydöstra Sjöbo 
Området är exponerat beläget i den sydöstra delen av stadsdelen Sjöbo invid Fristadsvägen vilken 

utgör infartsväg till staden från norr. Bebyggelsen, som uppfördes i två etapper dels 1954–1956 och 

dels 1965–1966, grupperar sig utmed Fristadsvägen, Johannelundsgatan och Klintegatan i kvarteren 

Musseronen 1, 6, 7 och 8. 

Stadsdelen Sjöbo började byggas ut under 1920- och 1930-talen, men hade länge en lantlig prägel i 

norra utkanten av Borås. Under slutet av 1930-talet samt under 1940-talet skedde en snabb 

utveckling och grunden till den moderna stadsdelen Sjöbo lades när de så kallade småstugorna och 

ett stort antal lamellhus uppfördes enligt strikt funktionalistiska stadsplaner från 1935 och 1938. De 

grundar sig i sin tur på ett övergripande stadsplaneförslag som lades fram redan 1933. 

Det aktuella området har en stadsplan från 1950 vilken utgått från tidens idéer om att skapa så 

kallade grannskapsenheter där bostadsbebyggelsen planerades i anslutning till en centralt placerad 

centrumbildning med affärer, samlingslokaler och stadsdelskyrka. Bostadshusen gavs medvetet en 

varierad utformning, ofta med en blandning av höga punkthus och lägre lamellhus, vilket kvarteret 

Musseronen är ett bra exempel på. Byggherre för området var det kommunalägda AB Bostäder och 

för ritningar stod arkitekt Nils Nordmark. 

De enskilda byggnaderna utgörs av lamellhus och punkthus i gult tegel som i huvudsak är grupperade 

runt en stor öppen gård med lekplats och grönytor. Lamellhusen, som byggdes 1954–1956, är 

kopplade och huskropparna har förskjutits något. Husen är uppförda i tre och fyra våningar och har 

en tidstypisk utformning med enkla tegelfasader samt avvikande färgsättning på detaljer som 

fönsterkarmar och balkongfronter. De sex punkthusen med fem våningar är uppförda i två etapper, 

dels 1954–1956, dels 1965–1966. De senare tillkomna husen ritades av arkitekt Hugo Häggström och 

de ansluter, vad gäller volym och materialval till de hus som uppfördes på 1950-talet men avviker 

genom bland annat färgsättningen på fönsterkarmarna. 

Områdets karaktär och kvalitet finns idag i de enkla tegelfasaderna med sparsmakade detaljer samt i 

färgsättningen vilket sammantaget skapar en tidstypisk helhet. 

Motiv för bevarande 
Område med lamellhus och punkthus grupperade enligt tidens stadsplaneideal med ”hus i park” som 

en del i en större grannskapsenhet. Samtliga bostadshus har en tidstypisk utformning med enkla 

tegelfasader och sparsmakade detaljer. 

Uttryck för bevarande 
Stadsplan från 1953, lamellhus 1950-tal, punkthus 1950- och 1960-tal. 
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35. Centrala Sjöbo 
Det stora området omfattar de centrala delarna av stadsdelen Sjöbo. Bebyggelsen har i huvudsak 

tillkommit mellan 1956 och 1962. Den grupperar sig runt eller i anslutning till Sjöbo torg i kvarteren 

Skålsvampen, Ringskivlingen, Biskopsmössan, Sjöbohus, Kragskivlingen, Brödkorgssvampen Östra och 

Västra samt Slätskivlingen och Pluggskivlingen. 

Stadsdelen Sjöbo började byggas ut under 1920- och 1930-talet men hade länge en lantlig prägel i 

norra utkanten av Borås. Under slutet av 1930-talet samt under 1940-talet skedde en snabb 

utveckling och grunden till den moderna stadsdelen Sjöbo lades när de så kallade småstugorna och 

ett stort antal lamellhus uppfördes enligt strikt funktionalistiska stadsplaner från 1930-talets andra 

hälft. De i sin tur grundar sig på ett övergripande stadsplaneförslag som lades fram redan 1933. 

Det aktuella området stadsplanerades och är en del i en större plan från 1953. Själva Sjöbo torg med 

kringliggande bebyggelse utformades dock efter en mer detaljerad plan år 1956. Sjöbo planerades 

som en grannskapsenhet ursprungligen avsedd för 12 000 invånare. Vid Sjöbo torg skapades en 

centrumbildning med skola, affärer, stadsdelskyrka samt servicefunktioner som post och bibliotek. I 

anslutning till torget grupperades även flerbostadshus i form av lamellhus samt ett för tiden mycket 

typiskt punkthus. Den höga byggnaden, kallad ”Sjöboskrapan”, stod färdig 1957 och har till uppgift 

att tydligt markera var stadsdelens centrum ligger. Den ritades av arkitekt Nils Nordmark och 

uppfördes av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Lamellhusen uppfördes vid slutet av 

1950-talet och fick en tidstypisk, enkel utformning med tegelfasader samt puts, smides- och 

mosaikdetaljer. På själva torget placerades två mindre, låga byggnader för handelsändamål. Dessa 

två byggnader är i dag ovanligt välbevarade med exempelvis fasadpartier i kakel samt tidstypiska 

skärmtak. 

Som avslutning på byggnadsprogrammet kring Sjöbo torg byggdes 1960 ett komplex bestående av 

två volymer: dels ett sjuvånings skivhus och dels en lägre byggnadsdel med huvudfasad mot torget. 

Byggnaden ritades av arkitekt E. Gustafsson och innehöll bibliotek, biograf samt studie- och 

samlingslokaler. I anslutning till torget ligger också Borås första stadsdelskyrka, Sjöbokyrkan, som 

stod färdig 1962. 

Sjöbo blev stadens enda fungerande exempel på grannskapsenhet och här finns idag kommunala och 

kommersiella inrättningar såsom bibliotek, affärer, skola och kyrka. Det aktuella området ger idag, 

med i stort välbevarad bebyggelse i samspel med bevarade funktioner, en bra bild av en tid då svensk 

stadsplanering rönte internationellt intresse. 

Motiv för bevarande 
Centrumbildning enligt tidens stadsplaneideal med så kallade grannskapsenheter. Kringliggande 

lamellhus samt ett punkthus och skivhus. Envånings handelsbyggnader på torget. Byggnaderna har 

en tidstypisk utformning med bland annat enkla tegel- och putsfasader och sparsmakade detaljer. 

Uttryck för bevarande 
Torgbildning 1956. Bebyggelse 1956–1960. Stadsdelskyrka 1962. 
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36. Sjöbo Sommarstad 
Området är relativt anonymt beläget i nordvästra delen av stadsdelen Sjöbo invid Öresjö och Viskans 

östra strand. Bebyggelsen består av mindre stugor indelade i kvarter som grupperats i anslutning till 

en öppen, centralt placerad allmänning. 

Sjöbo sommarstad började byggas 1944 i samband med att föreningen Borås Koloniträdgårdar 

bildades. Området ersatte Erikslunds koloniområde vilket exploaterades av Folkets park. Totalt 120 

stugor med tillhörande små arrendetomter uppfördes i 18 kvarter. Området fick en tidstypisk 

karaktär som har ett tydligt släktskap med andra stugområden bland annat vid västkusten i Halland. 

De flesta stugorna var ursprungligen på 20 kvm men här fanns även en mindre variant på 16 kvm. 

Husen målades i gult, rött eller vitt. Tomterna eller lotter som de kallas, omfattar i genomsnitt 380 

kvm. Området är organiserat med samlingslokaler kallade ”Storstugan” och ”Lillstugan” samt ett 

antal toalettbyggnader som kan disponeras av stug-ägarna. I stort sett samtliga stugor har under 

åren byggts ut i olika omfattning men de ursprungliga volymerna är ofta lätt läsbara. 

Sjöbo sommarstad är som helhet välbevarat och det står idag som dokument över en tidsperiod då 

begreppet fritid fick en allt mer central betydelse för de breda folklagren i industri- och 

arbetarstaden Borås. 

Motiv för bevarande 
Område med mindre stugor på små, gröna tomter där bebyggelsen representerar de breda 

folklagrens fritidsliv som det gestaltade sig från främst 1930-talet och framåt. Stugor, 

kvartersindelning samt samlingslokaler och ”allmänning” skapar en välbevarad helhet. 

Uttryck för bevarande 
Koloni- och stugområde, 1940-tal. 
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37. Industrilandskapet, Norra Centrum 
Området är beläget omedelbart norr om den äldre rutnätsstaden. Bebyggelsen är uppförd under 

perioden 1866 till 2010-talet och utgörs i huvudsak av före detta industribyggnader. De kvarter som 

berörs är Grävlingen 1, 2, 5, Guldbaggen 35, Viskastrand 2 samt Simonsland 11, 14, 16, Järnvägen 4:2, 

Stinsen 1 och Lokstallet 1. 

Området började bebyggas med anläggningar av industriell karaktär redan på 1860-talet då garveri-, 

färgeri- och tryckeriverksamhet fanns i nuvarande Järnvägen 4:2. Inom området finns stadens första 

järnvägsstation, Borås Övre, vilken ursprungligen uppfördes 1863 med stationshus, lokstall och 

reparationsverkstad. Dagens stationsbyggnad är dock en ”kopia” från 1866, återuppförd efter brand. 

Verksamheten vid Borås Övre kan sägas utgöra ett fundament för dagens Borås och den hade en helt 

avgörande betydelse för stadens utveckling till en av landets ledande industristäder. Det aktuella 

området hade ett gynnsamt läge för industrietableringar med sitt läge vid Viskans vatten och med 

närhet till Borås Övre och järnvägen mot Herrljunga, där stambanan anslöt. Nya textilindustrier växte 

upp i snabb takt, nämnas kan bland annat väverierna Wiskastrands Mekaniska Väfveri i kv. 

Viskastrand 2 (1874) och AB Merinos i kv. Grävlingen 1 (1891) samt färgerierna Appreterings AB 

Norden i kv. Grävlingen 2 (1895) och JF Wennerstens Fabriks AB som expanderade i Järnvägen 4:2 

(1898).  

Området har fram till 1960-talet förtätats kraftigt genom nyetableringar samt genom att befintliga 

anläggningar har byggts till samt kompletterats med nya byggnader. Alla perioder av stark expansion 

för textilindustrin finns representerade genom stilmässigt utpräglade byggnader, vilket innebär att 

området är läsbart och att en stark känsla av kontinuitet infinner sig. Områdets södra del domineras 

av anläggningen som uppfördes av AB Svenskt Konstsilke (SKS) huvudsak mellan 1931–1949 i en 

utpräglad funktionalistiskt stil, och som idag inrymmer bland annat Textile Fashion Center. För 

ritningarna stod det nationellt välkända stockholmsföretaget AB Industribyrån och ingenjör T.A. 

Bergen.  

Områdets norra del domineras främst av arkitekt Lars Kellmans industribyggnader i tegel, med en 

utformning typisk för tiden runt sekelskiftet 1900. Karaktären i området skiftar mellan hårt 

exploaterade kvarter med stora sammanbyggda byggnadsvolymer i den södra delen och mer 

friliggande anläggningar i den norra delen.  

Byggnaderna i området och de verksamheter som har funnits och som fortfarande finns kvar här idag 

vittnar om ett mer än 150-årigt historiskt förlopp från industrialismens genombrott till dagens 

förhållanden då det nya informations- och kunskapssamhället tar form. Bebyggelsen inom området 

utgör stadens bäst sammanhållna industrilandskap och är som helhet en tydlig årsring i staden. Med 

sin närvaro ger bebyggelsemiljöerna invånarna i Borås en tydlig och mycket viktig förankring i 

historien. 

Motiv för bevarande 
Industrianläggningarna inom området utgör stadens bäst sammanhållna industrilandskap. 

Bebyggelsen är uppförd från 1860-tal till 2000-tal. Förutom välbevarade fabriksbyggnader från alla 

textilindustrins starka expansionsperioder finns här huvudbyggnad samt lokstallar ursprungligen 

uppförda för stadens första järnvägslinje på 1860-talet. 

Uttryck för bevarande 
Industrianläggningar samt före detta industrianläggningar 1870-tal till 1970-tal. Före detta 

järnvägsstation med tillhörande bangård samt lokstallar och reparationsverkstad 1860-tal till 1940-

tal. Broar över Viskan samt järnvägsbroar. 
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38. Villabebyggelse kring Tyllgatan, Brokadgatan m.fl., Brämhult  
Området är beläget i stadsdelen Brämhult i Borås östra delar. Bebyggelsen utgörs av 38 

enbostadshus uppförda mellan 1969 och 1974. Villorna grupperar sig på ett tidstypiskt sätt utmed 

Tyllgatan, Brokadgatan, Satingatan, Sammetgatan och Sidengatan.     

Stadsplanen upprättades av företaget Kommunaltekniska Planeringsbyrån AB år 1966 på uppdrag av 

dåvarande Brämhults Kommun. Den speglar på ett bra sätt tidens planeringsideal med bebyggelsen 

grupperad utmed mindre återvändsgator där bostadshusen ligger något indragna från gatan på 

relativt stora tomter. Sammantaget skapar detta ett ljust och luftigt intryck där grönskan är 

framträdande. Bebyggelsemiljön är idag ovanligt väl sammanhållen och välbevarad, med så kallad 

Mexisten, ett kalkcementtegel, som helt dominerande fasadmaterial. Samtliga hus, med något 

enstaka undantag, är ritade och uppförda av företaget AB Ytonghus som 1965 startade tillverkningen 

av en ny typ av fasadsten. År 1968 lanserades den under namnet Mexisten. Området och de enskilda 

husen karaktäriseras främst av sina ljusa tegelfasader med mörka trädetaljer i gavelrösten, vissa 

fönsterpartier samt av de utmärkande fönsterluckorna, ursprungligen var trädetaljerna målade i 

mörkt bruna kulörer. Ett litet antal hus har uppförts med brunröda tegelfasader vilket också var 

vanligt vid tiden. Takformen är sadeltak vilka täcks med svarta betongpannor. Enplanshus med 

källare är den vanligaste hustypen, men även något suterränghus finns representerat. Området är en 

del av det s.k. miljonprogrammet, där även småhus ingick, och speglar på ett mycket bra sätt de 

villabyggnadsideal som var rådande vid tiden då småhusbyggandet var som mest intensivt i Sverige.    

Motiv för bevarande 
Småhusområde uppfört under perioden 1969–1974 i en tidstypisk arkitektur. Inom området finns en 

väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- och bostadsideal. 

Området är idag ovanligt välbevarat där flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på 

detaljnivå.    

Uttryck för bevarande 
Småhus uppförda 1969-74, uppvuxna villaträdgårdar och tidstypisk stadsplan från 1966. 
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39. Grupphusbebyggelse i kvarteret Hestrahem vid Glimmerplan, Hestra 
Området är beläget i stadsdelen Hestra i Borås nordvästra utkant. Bebyggelsen utgörs av 56 så 

kallade atriumhus uppförda år 1969. Bebyggelsen grupperar sig på ett tidstypiskt sätt invid 

Glimmerplan vilken är en förlängning och avslutning på Ryssbyvägen.     

Stadsplanen för området antogs 1966 och utarbetades av Waab White Arkitektkontor i Göteborg, 

ansvarig arkitekt var Christian Ström. Bebyggelsen ritades av Villaavdelningen vid HSB Riksförbund i 

Stockholm. Grupphusbebyggelse med atriumhus blev mycket vanlig under 1960-talets andra hälft 

som en del av det så kallade miljonprogrammet. Grupphusområdet vid Glimmerplan karaktäriseras 

på ett tidstypiskt sätt av en låg, strikt sammanhållen bebyggelse, vilket gör den yteffektiv. I den 

moderna villaarkitekturen började byggnadstypen användas redan på 1920-talet, men 

sammankopplas i Sverige främst med 1950- och 1960-talets omfattande bostadsproduktion.  

Bebyggelsen vid Glimmerplan består i princip av fyra olikformade kvarter där husen bildar längor som 

grupperar sig runt mindre gaturum och tillsammans skapar ett mindre nätverk med smala gränder. 

Inom området finns även relativt stora, öppna gräsytor som kan utnyttjas av de boende. I den 

nordöstra delen samlas parkering kring fyra fristående garagelängor. Byggnaderna karaktäriseras 

främst av vita kalkstensfasader som kombineras med en rödfärgad, liggande träpanel. Även den 

tidstypiska, breda taksargen utgörs av en röd, liggande träpanel.   

Motiv för bevarande 
Småhusområde uppfört under 1969 i en tidstypisk arkitektur. Inom området finns en väl 

sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området 

är idag ovanligt välbevarat där flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå.    

Uttryck för bevarande 
Atriumhus uppförda 1969, gemensamma grönytor, parkeringsanläggning samt tidstypisk stadsplan 

från 1966. 
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40. Utställningsområdet för Nordisk Bostadsutställning, kv. Nielsen 1, Grieg 1, 2, 

Partituret 1, m.fl. Hestra Parkstad 
Området, kallat Hestra Parkstad, är beläget i stadsdelen Hestra i Borås nordvästra utkant. 

Bebyggelsen omfattar det ursprungliga utställningsområdet för den Nordiska Bostadsutställningen 

som uppfördes mellan 1991 -1993. Området utformades som en motreaktion mot tidigare epokers 

hårdhänta behandling av naturen för att anpassa den till nybyggnationens krav. I utställningsområdet 

Hestra Parkstad fick istället naturen bestämma ramförutsättningarna för bebyggelsen vilket 

resulterat i en arkitektur i samklang med det gamla kulturlandskapet. Gammal hävdad odlingsmark 

med hagar och ängar lämnades till delar orörd och omsluter idag bebyggelsen och skapar en 

sammanhållande helhet i området där husen ligger inflätade mellan ängsmarker, stengärdesgårdar 

och lövskogsklädda kullar.  

Området utgörs av sex kvarter där bebyggelsen har helt olika karaktär och ansluter till respektive 

lands bidrag till bostadsutställningen. Mest uppmärksamhet har de tio flerbostadshusen i det danska 

området fått. Husen, med fasader i svart kompositmaterial, ritades av arkitekt Jens Anfred vid 

Vandkunstens Tegnestue i Köpenhamn och uppförda av AB Bostäder i Borås. De danska husen 

tilldelades Kasper Salin-priset år 1992. Husen i de två norska kvarteren ritades av arkitekt Niels Torp. 

Bebyggelsen består av nio radhuslängor i trä som grupperar sig kring tre mindre gårdsrum.   

Det finska kvarteret Sibelius består av två parallellställda byggnadskroppar i vit slätputs ritade av de 

finska arkitekterna Pekka Helin och Toumo Siitonen. Byggnaderna hade ursprungligen gräsbevuxna 

tak, men har efter tekniska problem numera plåttak. De två byggnader är de som förändrats mest i 

det ursprungliga utställningsområdet. Det svenska kvarteret består av tre vita punkthus med putsade 

fasader. De ritades av arkitekt Staffan Premmert i en stil som ansluter till den nymodernism som blev 

modern vid den här tiden. Till området hör även en tidstypiskt utformad centrumanläggning, kallad 

Hestra Midgård, innehållande en skola, idrottshall och ett äldreboende. 

Motiv för bevarande 
Utställningsområde för den mycket uppmärksammade Nordisk Bostadsutställning som genomfördes 

1994. Tidstypisk arkitektur och nyskapande markbehandling som i allt väsentligt bevarat sin 

ursprungliga karaktär.  

Uttryck för bevarande  
Flerbostadshus, radhus, centrumanläggning från 1992-1994 samt ett delvis bevarat kulturlandskap. 
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41. Grupphusbebyggelse, Kryddhyllan: Åsvägen, Spadvägen, Lievägen och Plogvägen, 

Sparsör 
Det aktuella området är beläget i samhället Sparsör, norr om Borås centralort. Bebyggelsen består av 

ett knappt 60-tal friliggande villor som ligger grupperade i en västersluttning efter en detaljplan från 

år 1969 som speglar tidens planeringsideal. Huvuddelen av bebyggelsen utgör ett grupphusområde 

vilket ritades av den norske arkitekten SAR Jarle Osnes och uppfördes av dåvarande Skånska 

Cementgjuteriet mellan åren 1970-73. Bebyggelsen utgörs av tre olika hustyper, enplans- och 

suterränghus, och har ett sammanhållet uttryck med tidstypiskt karaktär. De relativt smala 

huskropparna är placerade med en långsida i tomtgräns och gaveln mot gatan. Tomtarealen är 

reglerad till minst 600 kvm och området genomgick ett relativt omfattande terrasseringsarbete i 

samband med utbyggnaden. Genom huskropparnas placering och utformningen med låglutande 

pulpettak tillvaratas den vackra utsikten maximalt. Bebyggelsen har i liten utsträckning kompletterats 

under 1980-1990-talet med nya byggnader som inte har anpassats till områdets karaktär.  

Områdets bebyggelse karaktäriseras av sin till stora delar välbevarade byggnader där ursprungliga 

mörkt brunröda tegelfasader med ljusa fogar bevarats. Det gäller även suterräng-våningarnas ljusa, 

stenimiterande fasadskivor. Garageportar och fönstersnickerier var ursprungligen målade i en mörk 

kulör för att inte framträda i fasaderna. Fönstertypen är perspektivfönster med en luft, utan 

indelning med spröjs. Byggnaderna karaktäriseras också av tidstypiska detaljer i liggande träpanel 

som utfackningar samt den taksarg som löper utmed hela takfoten. De fristående garagen i området 

är de kanske mest exponerade byggnaderna när man rör sig i gaturummen. Deras utformning blir 

därför av stor vikt för upplevelsen av Kryddhyllan. Ursprungligen hade de fasader av stående 

lockläktpanel samt garageportar i en mörk kulör som samspelade med bostadshusen. 

Motiv till bevarande 
Småhusområde uppfört under åren 1970-1973 i en tidstypisk arkitektur. Inom området finns en väl 

sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området 

är idag välbevarat där flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå.    

Uttryck för bevarande 
Grupphusbebyggelse med småhus i tegel och tillhörande garage från 1970-73. Tidstypisk stadsplan 

från 1969. 
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Kulturmiljöer utanför Borås stad 
 

1. Fristad och Gingri socknar, kulturlandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet 
Kulturmiljön omfattar Gingri kyrkplats och Fristads kyrkby med omgivande odlingslandskap. Området 

består av två bebyggelsekoncentrationer belägna på höjdryggar i den öppna breda dalgången mot 

Viskan. Bebyggelsestrukturen är typisk för sydsvenska höglandet med den äldre bebyggelsen 

koncentrerad till höjdryggarnas krönlägen. Den odlingsbara marken är belägen på åskrön eller i 

sluttningarna ner mot Viskan. Området är utpekat i den kommunala planeringen, men är även 

utpekat som riksintresse för kultur- och naturvård av länsstyrelsen på en statlig nivå.  

Kulturlandskapet vid Gingri och Fristads kyrkplatser utgörs av markanta höjdryggar eller drumliner. 

På en av drumlinerna är Gingri by belägen. Odlingslandskapet runt byn består främst av betade och 

brukade åkrar, och är geologiskt intressant då man idag kan se spår av inlandsisens framfart. 

Isavsmältningen bildade tappningsrännor, och dessa rännor är idag täckta med lövskog medan andra 

används som betesmark. 

Området har varit befolkat sedan lång tid tillbaka, därom vittnar de talrika fornlämningarna. Trakten 

kring Öresjö och Viskan har varit ett viktigt befolkningscentrum. Strax sydost om Mölarps ö på 

Viska s östra sida ligger ”Ku gagrave ” so  är e  hällkista frå  ste ålder . Här ligger äve  ett 
gravfält med ca 15 gravanläggningar. Vid Bredgården i Gingri finns ett stort bronsåldersröse och 

några hundra meter västerut ligger ett gravfält från järnåldern. Invid Gingri kyrkplats och gamla 

byplats finns ytterligare ett gravfält från järnåldern bestående av högar och övertorvade 

stensättningar. De ensamliggande gravarna består av rösen, stensättningar och resta stenar. Utanför 

riksintresseområdet norr om Viskan mot Tärby, finns ett stort område som är rikt på äldre 

röjningsrösen, så kallade hackerör. I området finns dessutom en domarring med 21 stenar och denna 

förekomst kan tyda på att röjningsrösena är upptagna redan under bronsåldern. 

Området runt Fristad kyrka har också varit nyttjat under lång tid. Här finns lämningar från sten-, 

brons- och järnålder. I prästgårdens trädgård och vid gården Ekeberg finns hällkistor och vid kyrkan 

finns bronsåldersrösen och ett järnåldersgravfält. På sluttningen österut från kyrkan sett finns flera 

områden med fossil åkermark. 

Fristad by var ursprungligen en av fem byar i området. Fristads och Längjums byar är belägna på de 

östra sluttningarna ner mot Öresjö. På de västra sluttningarna finns Arta och Sibbarps byar, Komlösa 

skogsby ligger nordost om Fristads kyrka. Bynamnen kan i många fall ge belägg för var de första 

bosättningarna låg, och att ett by- eller gårdsnamn blivit sockennamn, är ett kriterium för hög ålder 

hos bebyggelsen. Fristad omnämns 1343 i skriftliga källor och är ett exempel på hur en kyrkby gett 

namn till socknen. 

På medeltiden uppfördes stenkyrkor i Längjum, Fristad och Gingri. Placeringen vid järnåldersgravar 

tyder på att man lade kyrkorna vid gamla kultplatser. Kyrkorna i Gingri och Fristad hade liknande 

utformning som Tärby kyrka som fortfarande är i bruk. Gingri medeltida kyrka revs 1862 och på 

samma plats påträffades då rester efter en ännu äldre kyrka. Fristads medeltida kyrka revs i mitten 

på 1800-talet och 1850 byggde man en ny gemensam kyrka för de båda socknarna. Kyrkan uppfördes 

i så kallad karljohanstil och blev ovanligt rymlig med över 800 sittplatser. Kyrkan fick tre klockor varav 

en kom från Gingri gamla kyrka. 

Fristads prästgård är belägen intill kyrkan och till prästgården hör även en arrendatorsbostad med 

ekonomibyggnader samt ett församlingshem. Tidigare fanns här en sockenstuga, uppförd 1827, som 
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användes som skollokal fram till 1930-talet då den revs. Nuvarande prästgård är uppförd 1825 som 

en salsbyggnad i två våningar. Byggnaden omges av en drängstuga samt av ett uthus. På 1930-talet 

uppfördes arrendatorsbostaden som placerades mellan kyrkan och prästgården. På fastigheten finns 

idag ekonomibyggnader av olika slag med ladugård, stall, brygghus, stenkällare etc. Dessa är 

uppförda i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. 

Området längs Viskan har sedan förhistorisk tid varit en viktig kommunikationsled. De allra äldsta 

vägarna ser vi idag som så kallade hålvägar. I Längjums by samt norr om Viskan mot Gingri finns 

exempel på hålvägar. I en förordning från 1540 angavs vägar lämpliga för handelsfärder, en sådan var 

från Varberg till Skara längs Viskadalen, via Fristad. Vägen följde Öresjö och korsade Viskan strax norr 

om dess utlopp i Öresjö. Här fanns tidigare ett vad, vid den så kallade Mathulj, eller Jättavadet, som 

övergavs på 1680-talet då där byggdes en bro. År 1829 byggdes en stenvalvbro i tre spann (Öre bro), 

som nu kompletterats med en modernare bro. Den gamla bron finns kvar för gång- och cykeltrafik. 

Längs Viskan har det sedan medeltiden funnits en mängd kvarnar, stampar och sågar. Mölarps kvarn 

har anor sedan 1540-talet och har sedan 1600-talet tillhört kyrkan. Nuvarande kvarn uppfördes 1928 

och var i drift till slutet på 1960-talet. Intill kvarnen ligger Mölarps ö, som är omfluten på bägge sidor 

av Viskan. På ön finns betat och slåtterhävdad mark, enstaka hamlade askar samt en mycket artrik 

flora. Mölarps ö skyddas som ett naturreservat. 

Vid Mölarps kvarn uppstod de första industrierna i Fristad. Viskans fall gav upphov till bland annat 

vadmalsstampar, spånhyvel, sågverk, snickeri, svarveri och mejeri. Ett av Fristads äldsta snickerier 

grundades här 1897 och tillverkade byggnadssnickerier och andra träförädlingar. Norr om kvarnen 

finns ytterligare en såg, uppförd 1927 och renoverad senast 2016 samt även Kröklings kvarn från 

1930.  

Vid ett av Viskans fall i Gingri socken anlades 1893 Borås Spetsfabrik och sydost om denna fanns 

sedan tidigare även Risbo kvarn. Runt spetsfabriken växte det upp ett mindre brukssamhälle, där 

bolaget uppförde bostäder till sina anställda, idag finns bl.a. en tjänstemannavilla från 1945 bevarad. 

På motsatt sida Viskan uppfördes Villa Rydegård, för disponenten vid fabriken. Villan byggdes år 1907 

efter ritningar av den kände arkitekten Lars Israel Wahlman. Villa Rydegård beboddes av familjen 

Rydin som ägde och drev spetsfabriken fram till 1971 då fabriken lades ner och brukssamhälleepoken 

i Gingri tog slut. 

Motiv för bevarande 
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en lång 

kontinuerlig bebyggelsehistoria. Här finns även en lång agrarhistorisk kontinuitet med allt ifrån de 

terrasserade åkrarna vid Fristads kyrka till slåttermarkerna på Mölarps ö. Den äldre bebyggelsen är 

koncentrerad till höjdryggarna vilket är typiskt för det sydsvenska höglandet. På en av höjdryggarna 

ligger Fristads kyrka med prästgård och på den andra ligger Gingri gamla by, tillika kyrkplats. Längs 

Viskans dalgång finns bevarade spår av några av de industriella näringar som uppstod från slutet av 

1800-talet, till exempel Mölarps såg och kvarn och Kröklings kvarn. Området ingår i riksintresse för 

kulturmiljövården och för naturvården. 

Uttryck för bevarande 
Viskans dalgång med fornlämningsmiljöer från sten-, brons- och järnålder. Odlingslandskap med 

agrarhistorisk kontinuitet, Gingri kyrkoruin, Fristads kyrka från 1850, prästgård och 

arrendatorsbostad från 1825–1940. Borås Spetsfabrik från 1893, med disponentbostad från 1907, 

tjänstemannavilla 1945 (Gingri Nygården 4:3). Risbro kvarn 1909, Mölarps kvarn och såg 1927–1928, 

Kröklings kvarn 1930. Mangårdsbyggnader 1880–1950, Öre bro 1829, Risbro spännverksbro. 
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2. Rölle, Dannike socken 
Rölle i Dannike socken är beläget längs en dalgång som leder från sjön Tolken och söderut mot 

Dannike. Gårdarna ligger längs den västra dalsidan, dels nere vid vägen och dels högre upp. I Rölle 

finns vad som bedöms vara ett av Borås Stads mest värdefulla odlingslandskap. Här finns ekhagar, 

sten- och blockrika betesmarker samt välbevarade slåttermarker. En del av området skyddas som 

naturreservat och ingår ett riksintresse för naturvården. Skötseln av området är inriktad på 

traditionella brukningsformer med årlig slåtter, bete och åkerbruk. I miljön finns även kulturhistoriskt 

värdefulla gårdsmiljöer, varav två ligger väl samlade med ekonomibyggnaderna runt en gårdsplan. 

Tillsammans med äldre körvägar bidrar dessa till områdets helhetsintryck. 

Området är relativt fattigt på fornlämningar. I Stålarp, norr om Rölle finns dock en hällkista, och strax 

väster om Rölle i Harekulla har fynd av stenålderskaraktär påträffats. Några lämningar från 

bronsålder är inte kända varför man kan anta att området ej blivit bebott förrän på järnåldern. Fynd 

från den tiden finns bland annat i form av slagg av lågteknisk typ, som har påträffats på impediment i 

åkermarken. Förekomsten av fornåkrar tyder på att man har varit bosatt här sedan järnåldern. 

I Rölle brukas fortfarande många av de gamla ängs- och åkermarkerna och i vissa fall har de kvar sina 

ursprungliga gränser. Vid en jämförelse med en 1700-talskarta framgår att åkern närmast den 

ursprungliga gården på fastigheten Dannike-Rölle 1:3 i stort sett är densamma. Ursprungligen 

odlades korn och råg med ensädesbruk medan man idag odlar vall. I den gamla åkermarken finns 

flera fornåkrar med terrasserade kanter. I anslutning till odlingsytorna finns ett flertal små 

övertorvade odlingsrösen. Särskilt värdefullt i området är förekomsten av gammal hackslåttäng. 

Hackslått är en sällsynt naturtyp men i Rölle är den relativt stor. 

Den odlingsbara marken beskrivs på 1700-talskartan som stenig och mager och att man vid år med 

torka knappt fick igen utsädet. Även ängsmarken var mycket stenbunden men dock mer bärande. 

Från utmarken fick man bränsle och hägnadsvirke. För att klara sig på de förhållandevis magra 

jordarna var biinkomster nödvändiga. På Rölle kompletterades jordbruket med vävning och spinning 

och dessa varor, jämte smör- och ost, för avsalu. 

Gården på fastigheten Rölle 1:3 omnämns i jordeböckerna första gången 1546 som kronohemman. 

Gården upptas på 1700-talet som 3/4 mantal frälse, tillhörande Torpa säteri. Fram till 1914 tillhörde 

hela Dannike socken Torpa säteri, med undantag av fyra gårdar. Rölle by skiftades 1853 i två delar 

och den ena gården flyttades ut. Kvar på ursprunglig plats ligger gårdsanläggning på fastigheten Rölle 

1:3. Gårdsbebyggelsen på fastigheten Rölle 1:3 ligger väl samlad med ekonomibyggnaderna åtskilda 

från mangårdsbyggnaden enligt den västsvenska gårdstypen. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1840 

och tillbyggdes med en glasveranda 1910. I vinkel till den ursprungliga mangårdsbyggnaden 

uppfördes en undantagsstuga omkring 1870, som också den blev tillbyggd med glasveranda 1910. 

Intill undantagsstugan uppfördes ett uthus med bryggstuga, vedbod och hönshus.  

Strax söder om platsen för Rölle by uppfördes 1923 ytterligare en gård. Mangårdsbyggnadens har det 

västsvenska dubbelhusets planlösning och är mycket välbevarad. Till gårdsmiljön hör flera 

ekonomibyggnader, bland annat ladugård och stenkällare. På gården framför huset står en ask som 

bär spår efter lövtäkt. 

Motiv för bevarande 
Ett av kommunens mest värdefulla odlingslandskap med välbetade hagar, småskalig odling, fornåkrar 

och hackslått. Området brukas idag med traditionella brukningsformer. Till miljön hör också två 

kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer. Bebyggelsen tillhörande respektive gård ligger väl samlad 

med en typisk västsvensk gårdsstruktur.  
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Uttryck för bevarande 
Ålderdomligt odlingslandskap, odlingsrelaterade spår i form av fornåkrar, odlingsrösen, stenmurar. 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse från 1840–1923.   
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3. Finnekumla by och Rångedala by, Rångedala socken 
Finnekumla by är belägen på en tydligt markerad åsrygg eller drumlin som sträcker sig från 

Rångedala och söderut mot Toarp. Odlingslandskapet längs åsen har i stora drag behållit en 

ålderdomlig karaktär och längs vägen från Ekebacken i väster till Finnekumla by finns ek- och 

björkhagar vilka delvis hålls med betande djur och som delvis är försedda med biotopskydd (2018). I 

dessa hagmarker finns rikligt med odlingshistoriska spår, bland annat stenmurar och odlingsrösen. 

Söder om bybildningen ligger ett odlingsröseområde med oregelbundna stenmurar som löper kors 

genom landskapet och som sannolikt är mycket gammalt. 

Det rikliga fornlämningsbeståndet med gravfält från brons- och järnålder, som ligger i täta 

koncentrationer på höjdsträckningen mellan Södra Ving och Rångedala, visar att området har varit 

bebott under lång tid. I området hittades på 1890-talet en hällkista. I området finns också fägator, 

hålvägar etc, vilket tillsammans med fornlämningarna tyder på en gammal kulturbygd. 

I den norra delen av byn finns ett stort område med odlingsrösen som på lagaskifteskartan markeras 

som åkermark. Detta område ligger långt ifrån den gamla byplatsen vilket tyder på att det eventuellt 

kan ha funnits ytterligare en bybildning. Finnekumla omnämns 1486 i skriftliga källor. År 1542 anges 

sex gårdar samt några utjordar och ängar. Dagens bebyggelse har fortfarande kvar den täta 

bystrukturen från tiden före skiftesreformerna vid mitten av 1800-talet, och gårdarna ligger på rad 

efter varandra längs vägen. 

Gårdsbebyggelsen är i huvudsak uppförd efter laga skifte år 1860 och flera av gårdarna anses idag 

besitta kulturhistoriska värden genom sin placering i landskapet. På gårdarna finns ofta en 

funktionsdifferentierad bebyggelse i form av undantagsstuga eller lillstuga, brygghus, ladugård, 

vagnslider, stenkällare etc. 

Jordbruket var huvudnäringen, trots att många åkrar var små och steniga. Det stora 

stenröjningsarbetet, som har resulterat i den mångfald av odlingsrösen och stenmurar som finns i 

området, accelererade i slutet av 1800-talet. Ett sätt att skapa ny jord var att genom sjösänkningar 

omvandla mossar och mader till odlingsbar mark. Mellan Varnumssjöarna och Finnekumla by ligger 

Sörgårdsmaderna som under slutet av 1800- talet blev uppodlade. 

Den utvärderade miljön omfattar även Rångedala by, som har varit sockencentrum sedan tidig 

medeltid. Byn omnämns första gången år 1401. Här låg tidigare, på platsen för nuvarande 

kyrkobyggnad, en medeltida stenkyrka. Den lär ha uppförts på 1100-talet och den hade i sin tur en 

föregångare i form av en stavkyrka. Medeltidskyrkan revs år 1847 och den nuvarande kyrkan i Karl 

Johan-stil uppfördes. Kyrkan uppfördes på Rångedalaåsen som går ända fram till kyrkogården. Strax 

öster om kyrkan uppfördes 1826 en prästgård som beboddes av präster fram till 1918 då en ny 

prästgård uppfördes. Båda prästgårdarna finns idag bevarade.  

På 1800-talet uppfördes vid kyrkan ett flertal byggnader för sockenkommunala verksamheter, bland 

annat en folkskola som byggdes redan 1840, och ett sockenmagasin. Sockenmagasinet övergavs på 

1870-talet för att ersättas av en handelsbod. Socknens centrum kom att flyttas från kyrkan till 

stationen när järnvägen mellan Borås och Ulricehamn anlades 1917. Här växte så småningom ett 

mindre stationssamhälle upp. De förbättrade kommunikationerna tillsammans med en tradition av 

hemindustri, möjliggjorde att ett flertal syfabriker kunde uppföras i Rångedala på 1940-talet. I 

Rångedala förekom, som i så många andra socknar, hemarbete, man vävde bland annat mattor och 

hästtäcken av nöthår. Denna form av hemarbete upphörde under slutet av 1800-talet då den så 

kallade hemsömnaden ersatte vävningen. 
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Motiv för bevarande 
Kulturlandskap med lång bebyggelsekontinuitet. Här finns fornlämningar från sten-, brons- och 

järnålder. Dessutom finns ett flertal odlingsrelaterade spår i form av odlingsrösen och stensträngar i 

det välhävdade landskapet. I Finnekumla by och Rångedala by finns bebyggelselägen som avspeglar 

en äldre struktur från tiden före 1800-talets skiftesreformer. Flera av gårdsanläggningarna är 

uppförda i huvudsak efter laga skifte 1860 och anses besitta kulturhistoriska värden. Området 

omfattar även Rångedala kyrka med före detta prästgård och komministerbostad. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningsmiljöer från sten- brons- och järnålder. Odlingsrelaterade spår i form av odlingsrösen, 

stenmurar och fägator. Rångedala kyrka från 1847, före detta prästgård från 1826 och 

komministerbostad från 1918. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1826 till 1940-tal. 

Stenvalvbro vid Rångedala kyrka. 
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4. Bymiljöer i Vänga, Vänga socken 
Området omfattar de två byarna Vänga och Vängtorp. Dessa byar ligger på en långsträckt drumlin 

som till största delen odlats upp. Dagens landskap är präglat av laga skifte där bebyggelsen fick en 

placering längs åsens krön, och vällagda stenmurar avgränsar de långsmala ägorna. Vid Vänga by 

ligger bebyggelsen utefter den gamla byvägen som här kantas av stenmurar på ömse sidor. I östra 

delen av byn bildar stenmurarna en fägata som under årens lopp fått karaktär av hålväg. 

På drumlinen som sträcker sig från sydväst mot nordost, har man sedan lång tid tillbaka bedrivit 

jordbruk, detta tack vare goda dräneringsförhållanden och lättodlad mark. Bland annat vittnar 

fornåkrar belägna mellan byarna Vänga och Vängtorp om äldre tiders brukande. I Vängtorp finns 

stenåldersboplatser och norr om Vänga damm, intill Vänga skola, finns bland annat ett gravfält 

innehållande lämningar från brons- och järnåldern. 

Vänga by har sedan kristendomens införande varit sockencentrum. Nuvarande kyrka uppfördes år 

1905 och är den fjärde i ordningen av församlingskyrkor. Den röda granit som kyrkan är uppförd av, 

är huggen på gården Tormundsås, strax väster om Vänga mosse. Då man 1905 rev en äldre stenkyrka 

från 1600-talet påträffades rester av vad som efter dendrokronologiska undersökningar visade sig 

vara rester efter två stavkyrkor. Lämningar efter stavkyrkorna, i form av breda utsirade ekplankor 

fraktades till Stockholm, där de dessvärre förstördes i en brand på 1920-talet. Den första uppfördes 

troligen åren 1063–1065 och var i bruk ca 180 år. Den andra stavkyrkan innehöll en del återanvänt 

virke från den första kyrkan och är troligen uppförd cirka 1240–1243, och var i bruk till 1642, då en 

stenkyrka uppfördes. En dendrokronologisk undersökning av det gamla vapenhuset, som idag finns 

bevarat på kyrkogården, visade att det innehåller virke från 1000-talet och 1200-talet. 

Byarna Vänga och Vängtorp omtalas i de äldsta jordeböckerna 1485 respektive 1483. År 1540 fanns 

sex gårdar i Vänga och fyra i Vängtorp. Fram till mitten på 1800-talet låg gårdarna i Vänga samlade i 

en klunga runt kyrkan, men 1830 brann större delen av byn ner. I samband med laga skifte några 

årtionden senare flyttades gårdarna ut till sina nuvarande lägen och varje gård fick sedan 

markremsor som sträckte sig tvärs över åsen. Gårdarna bands ihop av vägar som gick längs åsen, 

varigenom bebyggelsen fick sin karaktär av en radby. 

Även i Vängtorps by ligger idag bebyggelsen i högsta krönläge. Före laga skifte låg dock gårdarna 

nedanför åsen med inägomarken med ängs- och åkermark samlad uppe på krönet. Laga skifte år 

1853 innebar att gårdarna flyttades upp till nuvarande krönläge och att man röjde åkrarna från 

odlingsrösen och sten. All denna sten ser vi idag upplagd i stora dubbla stenmurar som avgränsar 

åkrarna. 

Den radbykaraktär som blev resultatet av skiftet, finns det inga spår av i området norr om kyrkan. 

Här ligger gårdarna samlade på samma sida om landsvägen. Området utgörs bland annat av en 

skolmiljö bestående av småskola, folkskola, lärarbostad samt sockenmagasin. År 1859 uppfördes 

Vängas första folkskola och några år senare uppfördes småskolan. Båda dessa var i bruk till år 1923, 

då ett nytt skolhus stod färdigt. Folkskolan och lärarbostaden ligger i vinkel intill varandra och i 

mitten finns en stor gräsplan samt några hamlade träd som bildar häck runt lärarbostaden och en allé 

framför densamma. Bakom skolan ligger ett långsträckt uthus innehållande bland annat utedass. 

Småskolan är belägen norrut längs vägen och intill denna ligger en gammal stenkällare som tidigare 

använts som sockenmagasin och slöjdlokal. 

Vid sjön Säven och vid Säveån har det sedan lång tid tillbaka funnits en industriell verksamhet. Längs 

med Säveån fanns förr tolv skvaltkvarnar och i slutet av 1850-talet uppfördes Vänga kvarn samt en 

stärkelsefabrik. Stärkelsefabriken revs i slutet av 1950-talet men återuppfördes senare av 
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hembygdsföreningen. Sjön Säven användes som flottningsled och tog emot timret uppifrån de stora 

skogarna i norr och fraktade det vidare till de lokala sågverken. Bland annat fanns en ångsåg vid 

Bergsgården, belägen söder om där Säveån ansluter till Vänga damm, samt sågverket Sävsjövik vid 

Vänga damm. 

Jordbruket har varit den viktigaste näringen i Vänga socken. I början av 1800-talet fanns i socknen 

endast 50 hektar öppen jord, vilket i mitten på 1900-talet ökat till 300. Långt in i modern tid fanns 

många småbruk i drift, exempelvis fanns kring år 2000 i Vängtorps by 14 gårdar som bedrev jordbruk. 

Sedan slutet av 1900-talet har en del nya hus uppförts i området. Den mest omfattande 

exploateringen har gjorts i området Lyckorna där ett antal mindre flerbostadshus uppfördes i början 

av 1990-talet. Byggnaderna ansluter stilmässigt till den äldre bebyggelsen i området.  

 

Motiv för bevarande 
Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vänga och Vängtorp ligger på en långsträckt drumlin 

som till största delen odlats upp. Spår efter odling i form av fornåkrar finns i anslutning till drumlinen. 

I byn Vängtorp finns ett tydligt lagaskiftelandskap med bebyggelsen belägen efter åsens krön med 

åkrarna omgärdade av vällagda stenmurar. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningar i form av stenåldersboplatser, gravfält innehållande lämningar från brons- och 

järnålder, område med fornåkrar. Sockenkyrka från år 1905, vapenhus från tidig medeltid. 

Stenmurar, äldre byväg, fägata. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat skolmiljö norr om 

kyrkan. Välanpassade mindre flerbostadshus från 1990-tal.  
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5. Längjums by, Fristads socken 
Norr om Fristads stationssamhälle ligger den gamla byn Längjum med flera gårdar, bland annat 

Råstorp och Håstorp. Dessa omges idag av ett småkuperat landskap med omväxlande åkrar, 

betesmark och lövskogar med stora miljövärden. Området har nyttjats sedan förhistorisk tid. Ett 

flertal fornlämningar i form av bronsåldersrösen och järnåldersgravar ligger utspridda längs med 

byvägen, från väg 183 upp mot Råstorp. 

Området innehåller dessutom flera spår efter tidigare odling, bland annat stenmurar, odlingsrösen, 

fornåkrar och fägator. Runt torpet Svedjorna och i sluttningen sydväst ut finns hackerörsområden, 

men också stora odlingsrösen från senare svedjor. Betesmarker av skiftande karaktär finns på flera 

ställen i området, bland annat strax bakom Råstorp Västergården, där det finns en för Borås Stad 

ovanlig typ av ädellövhage. Där finns också en fägata från tiden då betet på utmarken var samfällt för 

Råstorpsgårdarna. Vid Ledsgården ligger en kulle med ett ekbestånd som fortfarande 2010 hölls röjt. 

Kullen innehåller flera järnåldersgravar och bronsåldersrösen samt terrasserade fornåkrar med 

stensträngar. Från Ledsgården och österut mot utmarken löper en lång och välbevarad fägata anlagd 

efter laga skiftet. 

Längjum omnämns 1492 i de medeltida källorna och var egen socken med egen kyrka under 

medeltiden och reformationstiden. Bynamnet Längjum har ett ålderdomligt ursprung i betydelsen 

jum/hem som anses betyda gård. Man tror att namntypen varit förekommande sedan åtminstone 

järnåldern. Att bynamnet blivit sockennamn som i Längjums fall är också en indikation på hög ålder. 

Den förhistoriska bebyggelsens placering kan ha gett namn åt byn, då Längjum kan härledas till 

etydelse  ”lå gsträ kt ygd”. 

Längjums socken omfattade förutom själva byn även gårdarna Biskopstorp, Håstorp, Råstorp, Hägnen 

samt troligtvis gården Gärdstorp. En sockenkyrka uppfördes vid gården Stommens ägor i anslutning 

till de förhistoriska gravfälten, troligtvis på 1200- till 1300-talet. Kyrkan betjänade då både Längjums 

och Gärdstorps byar. Kyrkan upphörde att fungera som sockenkyrka 1539, då man slog ihop många 

av de små socknarna. Kyrkan stod länge oanvänd innan den revs i samband med järnvägsbygget på 

1860-talet. Sten från kyrkan kom sedan att användas till järnvägsbygget. Strax väster om järnvägen 

restes 1934 en minnessten över kyrkplatsen. 

Längjums by var en förhållandevis stor by, med sex gårdar år 1545. Byn storskiftades 1807 och 

genomgick laga skifte 1859. Vid skiftet flyttades alla gårdar utom Stommens gård ut – de övriga fem 

gårdarna låg ursprungligen vid nuvarande Storegården. Från en av gårdarna, Frälsegården, 

avstyckades i slutet på 1800-talet hemmansdelen Sparsör. Där hade tidigare ett torp anlagts av det 

forna säteriet Påtorp, senare fanns en krog där. Man ansökte 1855 om att få bedriva gästgiveri men 

detta avslogs. I samband med att järnvägen drogs fram och att en station anlades här, utvecklades 

Sparsör i början på 1900-talet till ett fashionabelt sommarvillaområde. Idag är Sparsör en villaförort 

till Borås med bebyggelse från främst 1940-talet och framåt. 

Norr om byn Längjum ligger Råstorp. En gård omnämns första gången 1545. 1571 omnämns två 

gårdar, Västergården och Östergården. Båda gårdarna var rusthåll under Älvsborgs kompani av 

Västgöta regemente nr 41 och 42. I slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet började 

ryttartorpen bildas. Östergårdens ryttartorp hette Vikåsen och låg mellan Frufällans församlingshem 

och Sjöviken och Västergårdens ryttartorp hette Bäckängen och låg på gårdens mark vid den gamla 

landsvägen Stommen–Gärdstorp.  

Byggnaderna på Råstorp Västergården (Råstorp 1:1) ligger väl samlade på en höjd ovanför 

landsvägen. Inägorna skiftades aldrig på 1800-talet, byggnaderna ligger därför kvar på ursprunglig 
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plats. Två bostadshus finns på fastigheten, varav det ena är uppfört 1869 och har det västsvenska 

dubbelhusets planlösning och det andra är uppfört 1924. Framför det äldsta bostadshuset på 

gårdsplanen finns fem knuthamlade träd (2021).  

Nordost om gårdarna i Råstorp ligger de två gårdarna i Håstorp, som flyttades ut och blev delat i två 

delar vid laga skifte 1859. Den södra gården (Håstorp 1:4) är uppförd 1891 med det västsvenska 

dubbelhusets planlösning, men har under senare tid byggts till. På fastigheten finns förutom ladugård 

från 1936 även bl.a. snickarverkstad och vagnbod uppförda i slutet av 1800-talet. 

På vägen mot Komlösa by passerar man ett bostadshus, Kinnekulle, som troligen är uppfört i mitten 

eller slutet på 1800-talet. Norr om Kinnekulle ligger soldattorpet Källeberg, uppfört 1864. 

 

Motiv för bevarande 
Bybildning som tidigare varit egen socken med sockenkyrka. Längjums by var en av de större 

bybildningarna i dagens Borås Stad. Odlingslandskapet innehåller rikligt med betesmarker där ett 

flertal fornlämningar finns spridda på väl exponerade platser. Fornlämningsbilden visar på en 

bebyggelsehistoria sedan åtminstone bronsålder. I betesmarkerna finns äldre odlingsspår i form av 

fägator och stenmurar. Ett flertal äldre gårdsanläggningar och torpställen finns bevarade, där vissa av 

gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningsmiljö med bronsåldersrösen, gravfält innehållande stensättningar, högar etc. Fossil 

åkermark, hålvägar, fägator, områden med odlingsrösen, bebyggelselämningar, Längjums kyrkoruin. 

Gårdsanläggningar från 1860–1924. Välbevarade exempel på bebyggelse från 1930-talet och framåt.  
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6. Hedared, Sandhults socken 
Hedareds samhälle ligger på en höjdplatå i norra delen av Sandhults socken, där vägen mellan 

Alingsås och Borås delar samhället i två delar. Odlingslandskapet runt Hedared hålls öppet och 

landskapsbilden domineras av de många åkrarna. Området är karaktäristiskt för ett laga skiftes-

landskap med stora åkrar som avgränsas av vällagda stenmurar. I byn Risa sydväst om Hedared finns 

hagmarker som ännu betas och ett litet område med rikkärr, som fram tills 1990-talet fungerade som 

slåtterkärr.  

Området är fattigt på fornlämningar och man kan därför anta att området blivit sent utnyttjat. 

Namnet Hedared kan översättas till röjningen eller nyodlingen på heden. Hedared är idag mest känt 

för att här finns den enda bevarade stavkyrkan i landet. En stor del av de tidiga sockenkyrkorna var 

uppförda i stavbyggnadsteknik men det är bara en enda som står kvar. Forskare trodde länge att 

stavkyrkan var från 1200-talet på grund av dess ålderdomliga konstruktion, men en 

dendrokronologisk undersökning visade att kyrkan är från början av 1500-talet. Att man i början av 

1500-talet nyuppförde en kyrka i en så ålderdomlig stil kan ha berott på att det tidigare funnits en 

liknande kyrka. Stavkyrkan innehåller flera inventarier från medeltiden, bland annat en nattvardskalk 

från 1250-talet, altartavla och ett processionskrucifix.  

Hedared nämns första gången 1288 i skriftliga källor. Under medeltiden var gårdarna i Hedared och 

Risa kyrkohemman, ett så kallat prebende. De bildade tillsammans Hedareds kapellförsamling och 

var en egen socken fram till reformationen. 1545 omnämns fem gårdar i Hedared, senare tillkom 

ytterligare en. Till byn hörde även gården Risa. Efter reformationen övergick gårdarna från kyrkan till 

kronan, för att under senare tid friköpas till skattegårdar. Enligt en karta från 1647 låg de sex 

gårdarna samt Risa gård ganska utspritt över ett stort område från Nolån i norr till Älvesjön i söder. 

Hedareds by skiftades 1853 och gårdarna flyttades då ut till nuvarande placering. Gårdarna ligger 

placerade längs med den höjdrygg som sträcker sig genom hela byn. Åkrarna ligger samlade, ofta 

avgränsade med stora vällagda stenmurar. I Hedared finns ett flertal kulturhistoriskt välbevarade 

byggnader från tiden efter laga skifte. Flera av dessa är uppförda med det västsvenska dubbelhusets 

planlösning som var en vanlig byggnadstyp på mindre och medelstora gårdar. 

Gårdarna i Risa är också uppförda i huvudsak efter laga skifte. På Risa 1:19 är dock 

mangårdsbyggnaden uppförd redan omkring år 1800, men byggdes om 1926. En av de större 

gårdarna är Risa 1:10. Den är belägen intill Risavägen och har en allé med hamlade lövträd. 

Mangårdsbyggnaden är av salsbyggnadstyp och pryds av en glasveranda i två våningar. På gården 

finns en snickarverkstad och till fastigheten hör ett sågverk. 

Byns centrum låg tidigare vid Gårdsfogdagården, där Alingsåsvägen idag söderifrån möter den 

moderna villabebyggelsen. Där fanns en gästgivaregård, småskola samt den första kooperativa 

affären. Längre norrut, vid stavkyrkan, fanns också en mindre centrumbildning med folkskola, 

manufaktur-, möbel- och slöjdaffär, samt poststation. Idag har centrum förflyttats 200 meter i 

samband med den nya vägsträckningen genom samhället. Hedared är idag pendlingsort till både 

Borås och Alingsås. 

Större delen av socknen är skogsmark och skogshantering var länge en viktig binäring. Detta skapade 

förutsättningar för att kunna etablera en mängd sågar och kvarnar. Längs Nolån uppfördes ett flertal 

kvarnar och sågar under 1700- och 1800-talen, varav de flesta var gårdssågar. En av dessa är ”Sve s 
såg”, e  irkelsåg so  uppfördes –1894 och ersatte en äldre såg. Sågen var i bruk in på 1960-

talet. På 1600- och 1700-talet var humleodlingen en viktig tillgång och på gårdarna i byn fanns 300–
800 humlestänger. I början på 1800-talet började man fläta korgar, vilket sedan blev en specialitet 
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för Hedaredsborna. På 1930-talet, då byn elektrifierades, startade man tillverkning av fisklådor i 

Hedared. 

Motiv för bevarande 
Hedareds samhälle med stavkyrka från början av 1500-talet, den enda bevarade i landet. Välbevarat 

laga skiftes-landskap med hagmarker och vällagda stenmurar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

från tiden efter laga skifte. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap med hagmarker. Stavkyrka från 1500-talet. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

från 1800- och 1900-talet. 
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7. Örlanda by, Borgstena socken 
Örlanda by är belägen utmed väg 183 mellan Borgstena och Fristad. Längs vägen ligger ett stråk med 

omväxlande öppna odlingsmarker och skog. Gårdarna ligger på en låg höjdrygg, med odlingsmarken 

belägen på sluttningarna ner mot Grandalsbäcken och bebyggelsen samlad längs med byvägen. 

Området har varit bebott sedan åtminstone järnåldern, därom vittnar ett gravfält beläget i norra 

delen av byn. Gravfältet innehåller bland annat en domarring och ett röse. Strax öster om gravfältet 

finns ytterligare ett röse. 

Örlanda by omnämns första gången 1488. I jordeboken för år 1540 upptas fem gårdar. Örlanda by 

storskiftades 1782 och byns gårdar låg då samlade i en klunga nedanför säteriet vid Klevaberget. 

Inägomarken var samlad runt byplatsen med åkrarna närmast belägna. Markerna runt ån som var 

relativt sanka bestod av slåttermark. Från byplatsen gick en fägata ut mot den samfällda utmarken. 

Vid laga skifte 1854 flyttades så gott som alla gårdar ut från den ursprungliga bykärnan. Det är endast 

Östergården (Lindsås 1:3) som ligger kvar på ursprunglig plats i byns östra kant. Örlanda by ökade 

kraftigt i storlek och var i slutet på 1800-talet den största byn i Borgstena socken, med 10 gårdar. 

Den nuvarande byvägen var tidigare landsväg mellan Borgstena och Borås, och gårdarna förlades 

längs denna väg. Den dominerande gårdsformen i byn utgörs av den så kallade västsvenska 

gårdstypen. I Örlanda finns exempel på gårdar som har mangård och fägård på var sida av vägen 

samt sådana med ekonomibyggnaden vinkelställd mot bostadshuset. Mangårdsbyggnaderna 

utformades efter de ideal som var vanliga efter laga skifte, och många hus uppfördes med det 

västsvenska dubbelhusets planlösning. 

De flesta gårdsbildningarna i Örlanda by är idag intakta. Mangårdsbyggnaderna har dock genomgått 

förhållandevis stora förändringar genom åren. Relativt intakt är hembygdsstugan Örlanda 4:13, ett 

bostadshus från mitten på 1800-talet. Den är uppförd i timmer och har enkelstugans planlösning. 

Vissa förändringar har gjorts under åren, bland annat har man förlängt köksfarstun på 1960- eller 

1970-talet. På fastigheten finns ett timrat uthus som bland annat har innehållit brygghus, svinhus och 

hönshus. 

 

Motiv för bevarande 
Lagaskiftelandskap med bybebyggelsen placerad längs en gammal byväg. Byn är känd sedan 1488 

och tillhörde förut Uddetorps säteri. Norr om byn finns ett fornvårdsområde med fornlämningar från 

järnåldern. Variationsrikt odlingslandskap med betesmarker, bl.a. en ekhage (som dock 2021 delvis 

planterats med gran i sydväst). 

Uttryck för bevarande 
Gravfält med rösen och domarring. Odlingslandskap. Gårdsbildning från 1850- till 1860-talet. 
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8. Byarna Upptröst och Hunghult, Seglora socken 
Byarna Upptröst och Hunghult är belägna i den nordvästra delen av Seglora socken. Landskapet 

karaktäriseras av vidsträckta barrskogar omväxlande med mossar och skogssjöar. Här och var öppnar 

sig skogen kring mindre gårdar och byar med kulturmarker i god hävd. Bebyggelsen och 

odlingsmarkerna ligger ofta i typiska höjdlägen och områdena runt gårdarna präglas av hagmarker, 

små åkrar, odlingsrösen, stenmurar och gamla körvägar. 

Östra Upptröst präglas idag ett småskaligt landskap med små åkerlappar tillsammans med 

åkerholmar och lövdungar, men på storskifteskartan från 1819 framträder ett jordbrukslandskap av 

än mer småbruten karaktär. Runt byplatsen, som idag är densamma, låg då ett gytter av små 

åkerlappar med idag röjda odlingsrösen. Från byplatsen löpte en fägata norrut mot den samfällda 

utmarken, som bestod av ett stort skogsområde. Från Upptröst sluttar marken ner mot Häljabäcken 

och här låg tidigare stora områden med ängsmark och mossar. 

Gården Upptröst omnämns första gången i jordeboken 1546 som ½ mantal kronohemman. Före 

reduktionen 1680 var gården donerad till general Silfverswärd och åren 1632–1652 tillhörde gården 

Västgöta kavalleriregemente. I slutet av 1600-talet hade hemmanet två åbor och 1768 blev gården 

skatteköpt. En av gårdarna ägdes på 1800-talet av soldaten Anders Nätt som ägde flera gårdar i 

Seglora. Byn storskiftades 1819 och delades då upp i Västra och Östra Upptröst. I Västra Upptröst 

genomfördes laga skifte 1861. 

I Östra Upptröst ligger idag tre gårdar samlade vid ett vägkryss. Byns inägor skiftades inte, så 

gårdarna ligger kvar på ursprunglig plats. Gårdarna besitter höga kulturhistoriska värden genom sin 

ursprungliga utformning och genom sitt läge vid den gamla bykärnan.  

På Upptröst 1:17 uppfördes en mangårdsbyggnad 1913 med det västsvenska dubbelhusets 

planlösning. Byggnaden har tidstypiska och detaljer från tiden, men har på senare tid genomgått en 

del förändringar. På fastigheten finns flera ekonomibyggnader, bl.a. ett brygghus från 1910- eller 

1920-tal. 

På Upptröst 1:21 fanns tidigare en framkammarstuga; nuvarande bostadshus uppfördes 1923 och 

utformades som ett västsvenskt dubbelhus. På tomten finns idag spår efter lövtäkt i form av tre 

hamlade askar. Till gården hör också den timrade ladugård från början av 1800-talet som ligger på 

andra sidan vägen. Till Upptröst 1:21 hör även en smedja från mitten av 1800-talet. 

Hunghult omnämns 1546 och har sedan lång tid tillbaka bestått av två hemman: Östra och Västra. 

Under 1600-talet ägde en betydande hemmansklyvning rum, på varje hemman fanns minst fyra åbor. 

Västra Hunghult skiftades år 1847 och Östra Hunghult 1840. I slutet av 1800-talet fanns 15 

brukningsenheter i båda byarna. Idag finns en mangårdsbyggnad från början av 1900-talet bevarad 

samt ett torp från 1800-talet som numera fungerar som fritidshus. 

 

Motiv för bevarande 
Variationsrikt odlingslandskap med ett rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av stenmurar, 

odlingsrösen, små åkerlappar, fägata, hamlade träd etc. Oskiftad bykaraktär i Upptröst med 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1800–1923. 
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9. Arta by och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp, Fristads socken 
Väster om Fristads samhälle ligger byn Arta och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp. Landskapet 

kännetecknas av höga barr- och lövskogsklädda kullar samt i de lägre liggande partierna ner mot 

Ärtingen av öppna åkrar och betesmarker. 

Området har en lång bebyggelsekontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Fynd av stenyxor samt 

flintverktyg upphittade vid Ärtingens stränder kan indikera eventuella boplatslägen. Från bronsåldern 

finns däremot säkrare spår i form av gravar. Flera monumentala rösen från bronsåldern finns i 

området, bland annat ett nordväst om Sibbarp, ovanför den nuvarande bebyggelsen. I anslutning till 

röset finns också ett område med fossil åkermark. Fornlämningsbilden domineras dock av lämningar 

från järnåldern. Ett stort gravfält innehållande ca 15 högar och 15 stensättningar finns i södra delen 

av Arta by, på en plats som sedan gammalt kallas Sankes backe. Sankes backe genomkorsas av en 

hålväg so  förr var ”stora väge ” frå  Vä ga ge o  Arta y. 

Hålvägen korsar även en ljunghed som är belägen i södra delen av området. Ljungheden som förr var 

en vanlig naturtyp är idag en av de få bevarade i regionen. Idag håller dock även denna ljunghed på 

att växa igen med sly, gran och björk. På en karta från 1801 betecknas området mellan Öresjö och 

Fristads Hed som ljunghed och namn på gårdar i närheten som Ljungagården, Ljungaberg, Ljungsäter 

etc. I ett område norr om ljungheden finns betesmarker som på 1890-talskarta  a ges so  ”a a  
öppe  ark”. Detta tyder o kså på e  lå g ko ti uitet i eteshävde . Lju ghedar a är idag artfattiga 
och är beroende av hävdåtgärder som bete eller bränning för sin fortsatta existens. På ljungheden, 

eller Arta tå, fanns tidigare också ett par soldattorp. 

Arta by omnämns i ett medeltida brev från 1420. Namnet är givet efter den bredvidliggande sjön 

Ärtingen. Sedan åtminstone 1540 fanns där fyra gårdar, varav Ljungagården är en av dessa. 

Ljungagården liksom Ödegården och Olofsgården var frälsehemman och tillhörde på 1600-talet 

Påtorps säteri (de två sistnämnda tillhörde Påtorp ända in på 1900-talet). Arta by bestod 1682 av åtta 

brukningsdelar och i samband med laga skiftet 1865 ökades antalet brukningsdelar till 11. Gårdarna i 

Arta flyttades ut i samband med skiftet och förlades på olika impediment i åkerlandskapet. 

Landskapet kring Arta karaktäriseras idag av ett typiskt skifteslandskap med vällagda stenmurar som 

avgränsar åkermarken. Söder om gården Svenstorp finns bland annat vackra betesmarker, som 

innehåller stora odlingsrösen och hassel, omgärdade av vällagda stenmurar. 

Sibbarp som omnämns första gången 1492 i skriftliga källor och tillhörde byn Arta åren 1705–1864. 

Före storskiftet 1812 var ägorna blandade med de övriga gårdarna i Artas byalag. Dessa inägor 

delades sedan upp efter lottning på de Sibbarps fyra brukare. Skogsmarken delades på samma sätt. 

Fägatan som gick från byplatsen ut till den gemensamma betesmarken eller tån, den så kallade 

Hopahagen, förblev dock samfälld. Sibbarp genomgick aldrig något laga skifte och bebyggelsen ligger 

därför idag kvar på sina ursprungliga lägen vid byvägen. Byggnaderna har dock förändrats och byggts 

om, men besitter ändå genom sin oskiftade karaktär stora miljövärden. 

Motiv för bevarande 
Arta by präglas idag av 1800-talets skiftesreformer och här finns idag ett välbevarat och typiskt 

skifteslandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området 

finns dessutom en av de få bevarade ljunghedarna i kommunen, som dock är på väg att växa igen. Till 

Arta by hörde tidigare Sibbarp som har behållit sin täta bystruktur och ger en bra bild av hur byarna 

såg ut före 1800-talets reformer. 

Uttryck för bevarande 
Fornlämningar från brons- och järnålder, hålvägar, fossil åkermark. Odlingslandskap med stenmurar, 

odlingsrösen samt delvis igenvuxen ljunghed. Sibbarps bybildning i ett oskiftat läge. 
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10. Ammarp och Tittebo, Toarps socken 
I den södra delen av Toarps socken, söder om Dalsjöfors ligger byn Ammarp och gården Tittebo. 

Gårdarna i Ammarp ligger på en höjdrygg som sluttar ner mot Ammarpabäcken i söder. Området 

utgörs av ett småskaligt odlingslandskap med ett flertal äldre terrasserade fornåkrar, röjningsrösen 

samt lövdungar och beteshagar med ädellövträd. På flera av lövträden framförallt hos askarna finns 

spår av hamling. I området finns inga kända fornlämningar, varför man kan anta att området blivit 

taget i anspråk under senare tid. 

Ammarp omtalas i jordeböckerna 1540 som ett mantal skattehemman. På 1600-talet köptes gården 

av greve Magnus Brahe och var frälsegård fram till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet, då 

den drogs in till kronan. Ammarp skiftades 1859 och var då åter skattehemman. Till byn hörde då nio 

brukningsdelar och ett soldattorp. 

Gårdarna i Ammarp ligger samlade längs vägen och har idag en oskiftad karaktär. Två av gårdarna 

ligger kvar på ursprunglig plats. Mangårdsbyggnaden på Ammarp 1:17 är uppförd 1817 och har 

framkammarstugans planlösning. Gården delades förr av en väg som gick mellan ladugården och 

vagnsboden. På gården intill ligger en mangårdsbyggnad med parstugans planlösning, uppförd även 

den i början av 1800-talet. På hemmanens utmarker uppfördes i slutet av 1800-talet ett torpställe 

som kallades Klangsberg. Norr om torpet finns resterna efter en smedja där smeden Per Persson 

äve  kallad ”S ea-Pelle” s idde de  så kallade Toarpskro a  u der -talets andra hälft.  

Gården Tittebo upptas 1748 på kronoallmänningen Gälaveden och skattlades 1795 som 1/8 mantal 

kronohemman. Utmarken skiftades 1857 och var då skattelagd som skattehemman. Gården ligger på 

en höjd med utsikt över byn Ammarp och omges av ett öppet landskap i kuperad terräng med många 

odlingsrösen. Stora vällagda stenmurar omgärdar fastigheten och omger sidorna av den 

förbipasserande fägatan. I anslutning till fägatan finns spår efter en hålväg. Bebyggelsen på gården 

har dock genomgått stora förändringar på senare tid. 

I Ammarp bedrev man på 1700- och 1800-talet en omfattande gårdfarihandel. Toarp var en av de 

socknar som hade flest gårdfarihandlare, och i mitten på 1800-talet fanns i Ammarp fyra handlare. På 

gården Tittebo föddes på 1800-talet en framgångsrik gårdfarihandlare som under många år bodde i 

Norge, han återvände dock till hemgården 1902. Bortfallet av inkomster som bland annat 

Norgehandeln hade inbringat, framtvingade den intensiva I början på 1900-talet  var hemsömnad 

vanligt förekommande i Ammarp och Tittebo. Hemsömnaden ersatte den hemvävnad som tidigare 

funnits på gårdarna. På Ammarp 1:18 hade en mindre förläggarverksamhet bedrivits sedan mitten på 

1800-talet, som bland annat sysselsatte ett antal pigor med hemvävnad. Hemsömnad kom att 

bedrivas i så gott som alla gårdar i Toarps socken, och i Ammarp sydde man bland annat åt Ad. 

Larsson i Borås och senare åt Erlabolaget. Hemsömnaden var igång ända fram till 1953. 

 

Motiv för bevarande 
Välbevarad äldre bebyggelsemiljö omgiven av ett småbrutet odlingslandskap med åkerterrasser, 

fägator, röjningsrösen, hamlade träd etc. Två av Ammarps gårdar ligger på ursprunglig plats och ger 

ett oskiftat intryck. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap med röjningsrösen, fägata, hålväg, fornåkrar. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

med några gårdar kvar i ett oskiftat läge. 
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11. Värnahults gård, Bredareds socken 
I västra delen av Bredareds socken, vid sockengränsen till Sandhult, finns ett brett bälte bestående av 

mestadels skogs- och mossmarker. I detta småkuperade skogslandskap invid Värnasjön ligger gården 

Värnahult (Bredareds-Fagerhult 1:6). Gården omges närmast av ett öppet odlingslandskap där 

odlingsmarkerna utgörs av mindre före detta åkrar som utnyttjas för slåtter och bete. Mellan 

åkermarkerna finns en mosaik av små skogsdungar och fragment av hag- och betesmarker. I 

närheten av gården ligger två torp, Värnasjöhult och Myrås. Värnasjöhult ligger strax sydväst om 

gården, alldeles vid sjön, och torpet Myrås ligger norr om gården. 

Området är fornlämningsfattigt och har troligtvis inte bebotts förrän på 1800-talet, då nyetableringar 

av torp på hemmanens utmarker skedde. Värnahult omnämns i jordeböckerna som avstyckad från 

gårdarna Fagerhult, Ingelstorp, Kattryd, Risabo, Segerstorp och Hjälmryd. Troligtvis upptogs torpet 

eller skogsgården på dessa hemmans gemensamma utmarker. Gården benämns Värnasjöhult på 

1890-talet, för att i början på 1900-talet kallas för Värnahult. Namnet Värnasjöhult togs så 

småningom över av torpet vid Värnasjön. 

Bredareds socken är skogsrik och jordbruk kombinerat med skogsbruk har varit de viktigaste 

försörjningsmöjligheterna. Vid gården Värnahult har man även bedrivit kolning och gamla kolbottnar 

har påträffats i skogsmarken.  

Värnahults gård uppfördes på 1880-talet och utgörs av en sammanhållen gårdsmiljö av västsvensk 

typ där mangård och ekonomibyggnader skiljs åt av förbipasserande landsväg. På gårdsplanen finns 

en gammal brunn. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1881 med det västsvenska dubbelhusets 

planlösning. På fastigheten finns flera äldre byggnader bland annat en smedja samt ladugård, 

undantagsstuga och källare. Samtliga byggnader är uppförda i slutet av 1800-talet och början på 

1900-talet. Upp mot skogskanten står dessutom en gammal sommarladugård som förr användes när 

djuren gick på bete i skogen. 

Torpet Värnasjöhult (Ingelstorp 1:49) är även det troligtvis uppfört i slutet av 1800-talet, en 

enkelstuga med köksfarstu. På 1890-talskartan omges torpet av ängs- och åkermark som delvis hålls 

öppna. 

 

Motiv för bevarande 
Före detta torpställe, skogsgård representativ för den spridda torpbebyggelse som funnits i det 

vidsträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. Bebyggelsemiljön utgörs idag av en 

sammanhållen gårdsmiljö med flera välbevarade byggnader från slutet av 1800-talet. 

Odlingsmarkerna utgörs av mindre före detta åkrar som utnyttjas för bl.a. bete. 

Uttryck för bevarande 
Gårdsmiljö med mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader från slutet av 1800-talet. Torpställe vid 

Värnasjön från slutet av 1800-talet. Småskaligt och variationsrikt odlingslandskap. 
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12. Kyrkomiljö i Tärby, Tärby socken 
Tärby socken ligger i Ås härad, nordöst om Borås, intill Ulricehamns kommungräns. Socknen utgörs 

av höglänt skogsterräng med Viskan som den sydligaste gränsen. Genom socknen löper en drumlin 

eller åsrygg, och på denna höjdrygg högt över landskapet ligger Tärby medeltida kyrka. Markerna 

runt kyrkan utgörs av ett småkuperat och småskaligt jordbrukslandskap med åkrar, betesmark och 

skogsdungar. I området finns ett antal fornlämningsmiljöer från främst järnålder. Runt kyrkan ligger 

bebyggelsen samlad med åkermarken nedanför. 

Tärby har en lång bebyggelsekontinuitet från åtminstone järnålder. Ca 300 meter från kyrkan har 

man utgrävt 2 000 år gamla fynd från en brandgrav, troligtvis från en storman av fyndens mängd att 

döma. Ett flertal järnåldersgravfält finns i närheten av kyrkan som visar på att Tärby var en rätt 

betydande by redan på järnåldern. Kyrkan är sannolikt uppförd på en gammal kultplats. 

Tärby kyrka byggdes troligen på 1100- eller 1200-talet. De äldsta skriftliga källorna är från 1540. En 

medeltida romansk skulptur föreställande S:t Olof kommer från Tärby kyrka och härrör troligtvis från 

1200-talet. Förutom denna skulptur finns även en märklig ljuskrona av glas som lär ha funnits sedan 

medeltiden samt en dopfunt från 1100-talet och ett solur från 1600-talet. 

Tärby kyrka är uppförd i sten i romansk stil. Stilen karaktäriseras av ett rektangulärt långhus ofta 

sammanbyggt med ett smalare, lägre kor mot öster. Landsbygdskyrkorna saknade normalt torn och 

hade klockorna upphängda i en fristående klockstapel på kyrkogården. Tärby kyrka hade 

ursprungligen kor, men vid en renovering 1748 beslöts att koret skulle rivas ner och byggas om till 

samma vidd som långhuset. I slutet på 1800-talet gjordes en stor renovering då man bland annat 

utvidgade fönstren och sakristian. 

Sockennamnet Tärby är givet efter kyrkbyn, vilket talar för en betydande ålder på bebyggelsen. 

Ortsnamnet skall komma från ordet tjära, i betydelsen att bränna tjära. Tärby socken har sedan 

reformationstiden fram till 1937 varit annex till Rångedala och en komministerbostad fanns i 

Farstorp, norr om kyrkan. 

Tärby låg under medeltiden strategiskt till vid den gamla vägen mellan Viskadalen och Ätradalen. 

Viskan var en viktig färdled från handelsstäderna i Halland. Tärby var under senare delen av 

medeltiden en relativt stor by med sju gårdar upptagna i jordeböckerna. Av de sju gårdar som 

omnämns i 1540 års jordeböcker var fyra gårdar skattehemman, två var kyrkohemman och ett var 

frälse. I slutet på 1600-talet förlänades så gott som alla gårdarna till adeln och blev frälsegårdar eller 

betalade skatt till frälset. Karl XI:s reduktion 1680 gick dock hårt åt adelns förläningar och de tidigare 

frälsegårdarna blev militärboställen. Segerstorp Smedagården blev mönsterskrivarboställe under Ås 

kompani, och gården Väd, öster om kyrkan, var kaptensboställe och regementsväbelboställe. Tärby 

Olofsgården indelades till lönehemman efter reduktionen men blev senare gästgiveri på 1760-talet. 

Så gott som hela Tärby socken skiftades 1860 men gårdarna runt kyrkan har i stort sett behållit sitt 

ursprungliga läge. Byggnaderna har dock genomgått förändringar genom åren. Den bäst bevarade 

gårdsanläggningen ligger strax söder om kyrkan, Tärby Skräddaregården (Tärby 1:3). 

Mangårdsbyggnaden är uppförd 1880 och har det västsvenska dubbelhusets planlösning. På gården 

finns ett flertal ekonomibyggnader, uppförda 1920–1950. Gården ligger väl samlad vid kyrkan och 

utgör en fin miljö tillsammans med den medeltida kyrkan.  

I en vidare krets runt kyrkbyn, till exempel åt norr i Esstorp, finns välbevarad bebyggelse från 1800-

talet. En bit nordost om kyrkan står ett missionshus från 1901 med tidstypisk utformning, som 

speglar sekelskiftets frikyrkorörelse.  



Bilaga till Riktlinjer för kulturmiljövården 

112 
 

Motiv för bevarande 
Tärby sockens kyrkliga centrum sedan medeltiden. Värdefullt odlingslandskap med åkrar och 

betesmarker av landskapsmässigt värde. Området är rikt på fornlämningar och har lång 

bebyggelsekontinuitet, etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone järnåldern. Tärby 

kyrka med anor sedan 1100- eller 1200-talet är en bra representant för de romanska stenkyrkorna. 

Gårdsbebyggelse i oskiftat läge nära kyrkan. Gårdsanläggning med visst kulturhistoriskt och 

miljömässigt värde finns bevarad strax söder om kyrkan. 

Uttryck för bevarande 
Domarringar, järnåldersgravfält, odlingslandskap. Tärby kyrka från 1100- eller 1200-tal. 

Gårdsanläggning från 1880–1950. 
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13. Brämhults kyrkomiljö, Brämhults socken 
Brämhults socken tillhör Ås härad, gränsande till Borås stad i väster. Socknen ligger inom det 

sydsvenska höglandet och är kuperad med både lövskog och barrskog. Genom socknen sträcker sig 

två åsar på vilkas krön och sidor den ursprungliga bebyggelsen breder ut sig. Brämhults kyrka är högt 

belägen på en av åsarna i socknen och omges delvis av ett öppet odlingslandskap med björk- och 

ekhagar, betesmarker och stenmurar. Utmed landsvägen norr om kyrkan växer en rad med grova 

almar och kring gårdarna står enstaka vårdträd och alléer. 

Namnet Brämhult har ett ovisst ursprung men lär betyda uppodlad mark i lövskog. Brämhults by har 

sedan kristendomens införande och in på 1900-talet utgjort sockencentrum. Fornlämningsbeståndet 

runt kyrkan utgörs bland annat av flera järnframställningsplatser, men även ett antal lösfynd i form 

av stenyxor och flintskäror har påträffats. Vid kyrkan ligger den så kallade gullkällan, en offerkälla. 

Öster om Rossered och Kittlamossen på gården Svinåsas utskifte, flera kilometer nordost om kyrkan, 

har identifierats ett flertal odlingsrösen och hackerör. Fynden från dessa visar att här funnits 

bebyggelse från 800 f.Kr. till 300 e.Kr. 

Brämhults kyrka är byggd av liggande timmer med laxade knutar i typisk nordisk 

timmerbyggnadsteknik och har taket klätt med spån. Den har inget torn utan klockorna hänger i en 

fristående klockstapel. Nuvarande träkyrka ersatte en äldre kyrka, som av ett medeltida 

pergamentbrev från 1479 att döma var en stavkyrka (äldsta skriftliga omnämnandet av kyrkan). 

Kyrkans namn var S:ta Magdalena kapell av Bremholt. Brämhults kyrka är enligt en 

dendrokronologisk undersökning uppförd under 1400-talets slut, men om- och tillbyggd vid ett flertal 

tillfällen. Det finns endast tolv medeltida träkyrkor bevarade i Sverige och de flesta av dessa finns i 

Småland och Västergötland. 

Brämhult var annexförsamling under Rångedala fram till 1650, då man istället blev annex i Borås 

pastorat. Från 1670 och under 1700-talet renoverades kyrkan, som då ansågs så förfallen att den 

stod under rivningshot. Kyrkan fick ett innertak som 1736 målades av Boråsmålaren Detleff Ross, 

som utfört flera kyrkomålningar i regionen. 1796-1798 tillbyggdes kyrkans kor, dessutom uppfördes 

ett nytt vapenhus.  

1925 gjordes nya målningar av Boråskonstnären John Hedaeus. Senaste större renoveringen skedde 

1951–1952 då man bland annat tog fram de gamla målningarna från 1700-talet. 

I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en mindre timrad byggnad, kyrkohärbärget. Det omtalas i 

räkenskaperna 1716 i samband med byggnadsarbeten. Efter hungeråret 1831 beslöt man att 

sockenborna skulle bidra med spannmål till ett reservlager, för att utnyttjas vid återkommande 

kristider. Härbärget byggdes därför om till sockenmagasin 1834 och försågs med stenfot. Detta 

fungerade bara en kort tid på grund av sockenbornas motvilja mot gemensamhetsanläggningar av 

detta slag. Magasinet kom sedan att användas som likbod och förråd. 

Norr om kyrkan ligger den gamla folkskolan som senare även haft funktion som församlingshem och 

idag är förskola. 1872 uppläts en byggnad nära kyrkan som skollokal, innan dess hade man haft 

ambulerande skola. Skolan innehöll en skolsal och lärarbostad och från 1880 hölls här även 

slöjdundervisning. 1883 uppfördes ett ordenshus, det så kallade Godtemplarhuset, där småskolan så 

småningom inrymdes.  

Den gamla folkskolan blev snart för liten och 1905 beslöt man att uppföra en ny skola. Folkskolan 

från 1905 var en av de första i landet med vardagsläsning (dvs att barnen gick i skolan varje dag 

istället för varannan). Den användes fram till 1947 då en ny skola uppfördes i Myrås. 
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Kyrkomiljön i Brämhult innehåller inte så många sockenkommunala verksamheter som tidigare var 

vanligt. Kring kyrkan fanns varken prästgård, kyrkostallar eller klockargård och socknen var troligtvis 

för liten för att dra till sig andra verksamheter som till exempel gästgivaregård, marknadsplats och 

handelsbodar. Närheten till Borås med flitiga handelsförbindelser var troligtvis en hämmande faktor 

liksom socknens ringa folkmängd. 

 

Motiv för bevarande 
Kyrkomiljö som innehåller en av kommunens få bevarade träkyrkor från medeltiden. Brämhults kyrka 

har genomgått om- och tillbyggnader under främst 1700-talet. Runt kyrkan uppfördes på 1700- och 

1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyrkohärbärge, sockenmagasin och folkskola. 

Uttryck för bevarande 
Offerkälla, järnframställningsplatser. Brämhults kyrka från 1400-talet, kyrkohärbärge från 1716, 

folkskola, vagnbod och stall från 1905. 
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14. Seglora kyrkby, Seglora socken 
Seglora kyrka ligger i Viskans dalgång och omges av ett öppet odlingslandskap med betade småkullar 

och strandängar. Seglora har sedan lång tid tillbaka varit ett viktigt sockencentrum och kyrkbyns 

utveckling är idag klart avläsbar med prästgård, kyrka och kyrkogård med arkivbod grupperade längs 

den gamla byvägen. Längre västerut ligger den före detta kyrkskolan, folkskolan och småskolan samt 

en välbevarad gårdsmiljö tillsammans med resterna efter Seglorabergs säteri. Stenvalvbron från 1860 

över Viskan bidrar till den pastorala landskapsbilden i miljön. 

Viskadalen har sedan äldsta tid varit en viktig kommunikationsled och de tidiga bosättarna följde 

denna väg. Området mellan Kinnaström och Rydal var dock svårpasserat på grund av Viskans forsar, 

varför man valde att följa Häggåns dalgång från Örby upp till Kinnarumma och Fritsla vidare till Borås.  

Socknen är jämförelsevis fattig på fornlämningar. I Viskans dalgång vid Seglora har en del 

stenåldersfynd påträffats, men de flesta lämningar härstammar dock från brons- och järnålder. Vid 

Lundsberg finns ett gravfält innehållande ca 20 lämningar, varav en domarring samt tio resta stenar 

som troligtvis härrör från bronsålder. Sydväst om kyrkan finns ett gravfält innehållande resta stenar 

och en stensättning troligtvis från järnåldern. Fynd av järnframställnings- och kolningsplatser visar på 

att man framställt järn och smide här under medeltiden. 

Det äldsta skriftliga omnämnande av Seglora socken är från 1294. Från socknens och kyrkans äldsta 

tid finns fynd från en gravsten samt bitar av en dopfunt. Dessa har kunnat dateras till 1100- till 1200- 

talet. När Segloras träkyrka nedmonterades i början av 1900-talet, hittade man rester efter inte bara 

en, utan två äldre kyrkobyggnader. Dessa kyrkor lär ha varit av stavkyrkotyp. När den första kyrkan är 

byggd vet man inte, men kyrkan därpå är troligen uppförd i slutet på 1500-talet. 

Nästa kyrka uppfördes 1729–1732 och denna träkyrka står idag på Skansen i Stockholm. I slutet av 

1800-talet började den gamla träkyrkan bli otidsenlig och otillräcklig på grund av 

befolkningsökningen och man beslöt 1901 att bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkan togs ner och 

direktören på Viskaforsfabriken köpte den för att uppföra den som kapell vid fabriken. Nordiska 

museet visade dock intresse för kyrkan och köpet återgick 1916. Kyrkan flyttades då till Skansen och 

återinvigdes 1918. Den nya kyrkan uppfördes ca 100 meter norr om den gamla kyrkoplatsen. Kyrkan 

uppfördes efter ritningar av arkitekt Adrian Pettersson, och byggdes i tegel i nygotisk stil med 

sidoskepp och sidoaltare. Den inrymde från början 800 sittplatser. 

Kyrkan var en stor jordägare under medeltiden och fram till reformationen. 1540 omfattade Seglora 

by fyra gårdar och alla dessa tillhörde kyrkan, vilket även ungefär hälften av alla gårdar i socknen 

gjorde. Den största och mest betydelsefulla gården var Segloraberg som omnämns redan 1326, då 

den testamenterades till Skara domkyrka. Segloraberg förlänades 1545 till släkten Stenbock som 

ägde gården fram till 1683. Efter reduktionen fick Segloraberg säterifrihet och man köpte in ett flertal 

gårdar i socknen. 1857 köpte Rydahls manufaktur gården tillsammans med underlydande gårdar och 

1901 flyttade man huvudbyggnaden till Rydal där den användes som arbetarbostad. 

Mittemot den gamla kyrkogården och kyrkplatsen uppfördes 1793 en prästgård, som ersatte en äldre 

näraliggande prästgård. Prästgården uppfördes i två våningar efter rådande byggnadsresolutioner för 

prästgårdar. Allmogen var skyldig att uppföra sju hus på prästgården: ladugård, brygghus, bod och 

visthus, får- och svinhus, drängstuga, kölna samt hemlighus. Alla dessa hus har nu försvunnit. 1939 

byggdes en ny bostad till komministern strax norr om kyrkan. Prästgården stod då öde fram till 1949 

då den överläts till stiftelsen Seglora prästgård. 1963 blev byggnaden ett statligt byggnadsminne. 

Väster om prästgården intill Viskan finns en bebyggelsemiljö där mangårdsbyggnaden är uppförd i 

början av 1800-talet och tidigare tillhörde Segloraberg. År 1915 gjordes en ombyggnad och en 
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affärslokal öppnades i byggnaden. På gården finns en ryggåsstuga från 1700-talet, ett f.d. soldattorp, 

som på senare år visat ett förfall. Soldattorpet och den äldre ladugården användes under en tid som 

affärslokaler. Affärsverksamheten lades ner på 1960-talet. 

På andra sidan Viskan ligger tre före detta skolbyggnader. 1862 byggdes den första folkskolan i 

Seglora. Den gamla folkskolan ersattes 1931 av kyrkskolan och användes sedan som SLU-lokal för att 

på senare år byggas om till bygdegård. Kyrkskolan innehöll gymnastiksal, skolkök, lärosalar samt en 

lägenhet för folkskolläraren på fem rum och kök. Den fungerade till 1968. Småskolan, som uppfördes 

1912, är idag ombyggd till bostadshus och ligger intill den före detta kyrkskolan. 

I Seglora socken övertogs sockencentrumets roll så småningom av industrisamhällena längs Viskan: 

Svaneholm, Viskafors och Rydal. Fram till 1960 fanns dock i Seglora kyrkby både skola, två 

handelsbodar, brandkår samt poststation. I samband med kommunsammanslagningen 1961, när 

Seglora och Kinnarumma slogs ihop med Viskafors storkommun, lades handelsboden och skolan ner 

och poststationen flyttade till Viskafors. Den nya sträckningen av riksväg 41, som innebär att vägen 

går ca 6 km öster om byn istället för rakt igenom, bidrog också till att kyrkbyn förlorade sin centrala 

roll. 

 

Motiv för bevarande 
Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. På platsen har här funnits två medeltida 

träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp och var föregångare till den träkyrka som 

flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande kyrka är av nygotisk stil, ritad av Adrian Pettersson. 

Runt kyrkan uppfördes under 1700-, 1800- och 1900-talen flera sockenkommunala byggnader: 

prästgård, komministerbostad, folkskola, kyrkskola, småskola och handelsbod. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap, gravfält från järnålder, järnframställningsplats. Prästgård från 1793, folkskola från 

1862, kyrka från 1909. Kyrkogård med stenmur, stiglucka och bod. Komministerbostad 1939, 

kyrkskola 1931. Gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talet. Tre stenvalvbroar: en troligen från tidigt 

1800-tal, en från 1860 samt en från 1920-talet. 
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15. Ljushults kyrka, Ljushults socken 
Ljushults socken ligger i Kinds härad, ungefär 1,5 mil sydost om Borås. Genom socknen rinner idag 

flera vattendrag och här finns flera större sjöar. Ljushults kyrka ligger på en höjd i landskapet i 

socknens södra del och omges av ett öppet odlingslandskap med bland annat flera områden 

innehållande röjningsrösen. Kring komministerbostället Backa, cirka en kilometer väster om kyrkan, 

finns ett kulturlandskap med kuperade åkrar och välbetade hagar med spår efter äldre odling. 

Området innehåller även ett flertal gamla ekar och ingår i ett naturreservat. 

Fossil åkermark har påträffats bland annat vid gårdar nordväst och väster om kyrkan. Äldsta skriftliga 

omnämnandet av Ljushults socken är från 1403. Namnet är givet efter gården Ljushult Stommen och 

härrör troligen från sjön Lyssjön som ligger i närheten. 

På en av de högsta punkterna i socknen uppfördes under medeltiden troligtvis en träkyrka. Man vet 

väldigt lite om denna men den omtalas 1540 i Skara stifts jordebok. Enligt sägnen ödelades kyrkan 

genom en mordbrand, men den kan också ha förstörts i samband med de krigshärjningar som rådde 

vid denna tid, eller annan eldsvåda.  

Nuvarande kyrka har historiskt sett tillhört Sexdrega pastorat och uppfördes under 1600-talets andra 

hälft. Enligt ett visitationsprotokoll från 1732 var kyrkan belägen på en utmark, långt från någon gård. 

Den låg utmed den viktiga landsvägen mellan Borås och Svenljunga. Ursprungligen var Ljushults kyrka 

uppförd i trä, klädd med rödmålade ekspån, och kortare än idag. Den bestod av ett rakt långhus med 

ett mindre kor och med ett brantare tak än idag. Taket var liksom fasaden klätt med ekspån. 

Boråskonstnären Detleff Ross, som var verksam i många kyrkor i Sjuhäradsbygden, anlitades 1761 för 

invändig målning. 

Tornet byggdes 1786 varvid den gamla klockstapeln revs. 1826 gjordes en omfattande renovering då 

man bland annat byggde till åt öster. Skillnaden mellan långhuset och koret försvann därmed. Kyrkan 

fick nu ett välvt tak och man tog upp nya fönster, samt ersatte spåntäckningen på fasaden av panel. 

År 1861 vitmålades väggarna utvändigt och tre år senare vitmålades allt även invändigt. De gamla 

målningarna togs senare fram vid en omfattande renovering 1950. Åren 1990–1996 utfördes mindre 

renoveringar. 

Den äldsta bebyggelsen låg vid gården Stommen och enligt storskifteskartan från 1797 låg här två 

gårdar med två brukningsenheter var. Ljushult Stommen var ursprungligen kyrkohemman och 

prästgård, här bodde prästen fram till en bit in på 1600-talet, innan komministerbostaden Backa 

tillkom. Gården flyttades aldrig ut vid skiftena utan ligger idag kvar på ursprunglig plats. 

Kyrkans placering intill vägen mellan Borås och Svenljunga möjliggjorde en omfattande krogrörelse 

på 1700- och 1800-talen, då läget vid den gamla landsvägen med många resande var bra. 

Krogrörelsen levde kvar in på 1860–1880-talen. Nuvarande bostadshus som ersatte den före detta 

kroglokalen är uppfört 1924 och besitter ett kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade utformning 

med tidstypiska drag.  

Vid Kyrkans utvecklades i övrigt aldrig något betydande sockencentrum. Skolhus och sockenstuga 

uppfördes dock väster om kyrkan. Sockenstugan, eller som det också hette donationshuset, var 

socknens fattighus som inköptes av en före detta lantbrukare och gårdfarihandlare. Denne 

gårdfarihandlare åtog sig att svara för socknens fattigvård och därför kom namnet Donationshuset 

till. Komministerbostaden som är uppförd 1849 blev inte placerad vid kyrkan som brukligt var, utan 

förlades längre västerut vid Backa. 
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Sockencentrumet flyttades från kyrkan till stationssamhället Aplared i början av 1900-talet i samband 

med Alvestabanans framdragande 1902. Några år tidigare hade ytterligare en järnväg dragits fram 

ge o  so k e , ”Ki ds a a ”. Lä gs a a  uppfördes ett statio shus i Roppered o h ella  åre  
1885 till 1902 inrymdes post- och telegrafstationen här. Redan 1903 avvecklades Kindsbanan och 

post och telegraf liksom andra verksamheter flyttade till det nya stationssamhället Aplared. 

  

Motiv för bevarande 
Kyrkomiljö omgiven av ett värdefullt odlingslandskap med hagmarker och betade lövskogar. 

Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och har genomgått om- och tillbyggnader som 

bland annat speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen under 1800-talet. Nedanför kyrkan finns 

två gårdsanläggningar av kulturhistoriskt värde. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap med hagmarker och betade lövskogar kring kyrkan, fossil åkermark, röjningsrösen. 

Kyrka från 1600-talets andra hälft, torpanläggning från 1880-talet, bostadshus från 1924. 
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16. Borgstena kyrkomiljö, Borgstena socken 
Borgstena socken ligger i norra delen av Borås kommun och angränsar till Herrljunga kommun. 

Socknen utgörs av vidsträckta skogsbygder med spridd bebyggelse. Den utvärderade miljön ligger på 

en moränrygg som löper i nordsydlig riktning och området har karaktär av gammal betad skog. I 

södra delen av området ligger kyrkan från medeltiden och norr om denna ligger ett öppet 

omväxlande odlingslandskap med åkrar och betesmarker. I området finns kommunens största 

järnåldersgravfält med 45 väl bevarade järnåldersgravar som ligger exponerade i den betade marken. 

Området anses vara tidigt befolkat. Fynd i form av stenåldersverktyg har gjorts i området. Nära 

gränsen till Molla socken lär det ha funnits en hällkista. Även från bronsålder har man hittat lösfynd, 

bland annat bronsknappar. Norr om Borgstena kyrka har man påträffat ett flertal röjningsrösen i 

skogsmarkerna, som pekar på att området varit uppodlat sedan lång tid tillbaka. 

På järnåldern expanderade bebyggelsen. Därom vittnar det stora gravfältet beläget på Östergården, 

på den före detta prästgårdens ägor. Gravfältet innehåller ett röse, tio högar och 24 stensättningar 

samt eventuellt en domarring. Gravfältet är vackert beläget i en skogsbacke, på ett område som ej 

varit begärligt för odling. Denna förkristna begravningsplats vittnar om att här fanns en bebyggelse 

under förhistorisk tid. Gravfältet med sina högar utgjorde det sista skedet i den förhistoriska 

gravbyggartraditionen. 

Borgstena kyrka är vackert belägen på en höjd, strax ovanför sjön Nossekälla. Namnet Borgstena kan 

syfta på en försvunnen fornborg eller på att kyrkan ligger på en kulle (borg i ortnamn kan betyda 

höjd). Kyrkan är troligen uppförd på 1100- eller 1200-talet, och från den perioden kommer bland 

annat den dopfunt som idag finns på Statens historiska museum. Borgstenas kyrka byggdes om 

liksom de flesta medeltida kyrkor på 1600- och 1700-talen. Sin nuvarande form fick den 1753 då den 

breddades och förlängdes. Vid denna tidpunkt togs också de stora fönstren upp, och huvuddelen av 

kyrkans inredning tillkom. Boråsmålaren Detleff Ross målade taket i kyrkan 1763, med frikostiga 

bidrag från köpmän i Borås. Borås bildade på den tiden gemensamt pastorat med bland annat 

Borgstena. Kyrkan har inget klocktorn utan kyrkklockorna, som lär vara från 1500-talet, hänger i en 

fristående klockstapel.  

Tingsplatserna var fram till 1640 ambulerande och i Vedens härad finner man tidiga tingsställen i 

Örlanda, Borgstena och Längjum. På 1680-talet flyttades tingsplatsen till kyrkbyn. Borgstena var 

tingsställe fram till 1835 då det ersattes av Borås. Runt kyrkan fanns i slutet av 1800-talet ett flertal 

sockenkommunala byggnader bland annat småskola, folkskola, sockenmagasin, gästgiveri och 

kyrkstallar. Av dessa byggnader finns inget kvar idag. 

I samband med att Borås–Herrljungabanan drogs fram 1863 så flyttades sockencentrum från 

kyrkplatsen till området runt stationshuset. Det dröjde dock ända in på 1920-talet innan någon 

egentlig tätortsutveckling ägde rum. Detta berodde troligtvis på att det fanns så få industrier här i 

början på 1900-talet. På 1930-talet fanns dock kring stationen två sågverk, en trikåfabrik samt en 

mekanisk verkstad. Under 1940- och 1950-talen ökade antalet småindustrier ganska drastiskt, främst 

inom textilindustrin, och befolkningen växte. 

Motiv för bevarande 
Socknens kyrkliga centrum sedan medeltiden. Gravfältet – ett av kommunens största – norr om 

kyrkan ger kyrkplatsen en kontinuitet sedan åtminstone järnålder. Området innehåller ett värdefullt 

odlingslandskap med åkrar och betesmarker, där betesmarken har utmarkskaraktär. 

Uttryck för bevarande 
Järnåldersgravfält innehållande röse, stensättningar och högar. Fornåkrar, röjningsrösen. Kyrka från 

1100- till 1200-tal. 



Bilaga till Riktlinjer för kulturmiljövården 

124 
 

 

  



Bilaga till Riktlinjer för kulturmiljövården 

125 
 

17 A och 17 B. Industrimiljöerna Viskafors och Svaneholm 
Sven Erikson, som var den ledande industripionjären i Sjuhäradsbygden, hade grundat Sveriges första 

mekaniska bomullsväveri i Rydboholm år 1834 samt ett bomullsspinneri i Rydal år 1853. Längs 

Viskans dalgång uppfördes i början av 1850-talet även ett väveri i Svaneholm. Anledningen var en 

omfattande brand år 1847 som i princip avslutade väveriepoken i den ursprungliga anläggningen i 

Rydboholm. Väveriverksamheten flyttades till den nybyggda fabriken i Svaneholm, men efter bara ett 

drygt decennium i Svaneholm lades verksamheten ner år 1864 då det visade sig att lokalerna var för 

mörka. Väveriverksamheten koncentrerades istället till fabriken i Viskafors som blev 

Rydboholmsbolagets största anläggning. I Svaneholm, eller Skrapered som det först hette, ändrades 

inriktningen på 1890-talet då Skandinaviska Gummiaktiebolaget tog över anläggningen. Företaget 

grundades år1890 av Sven Eriksons son Johannes och det blev en av de första gummifabrikerna i 

landet. 

Sven Erikson förvärvade 1849 Viskafors gods och bruk med vattenfall samt en del mindre hemman i 

närheten. År 1854 uppfördes ett stort väveri i Viskafors, beläget vid Viskans norra strand. Efter en 

brand vid Rydals Spinneri 1877, fick en del av väveribyggnaden i Viskafors även funktion som 

spinneri. Kraftförsörjningen i Viskaforsfabriken sköttes med hjälp av ångmaskiner och turbiner som 

med så kallad remdrift drev maskinerna. Belysningsfrågan var viktig särskilt vid spinnerierna och 

redan 1884 installerades elektrisk belysning i Viskafors. År 1901–1902 byggde man en egen 

kraftstation i Viskan. Då vattentillgången inte var helt tillförlitlig byggde man också en 

dammanläggning vid Bålåns utlopp ur Skäggaredssjön vilken tillsammans med ett antal mindre sjöar 

bildade Storsjön. Från denna leddes vattnet sedan genom en tunnel ner till kraftstationen. År 1911 

uppfördes en ny kraftstation varvid man kunde elektrifiera alla maskinerna samt även installera 

elektriskt ljus i arbetarlängorna. År 1919 stod återigen en ny kraftstation färdig för drift. 

Bebyggelsen i Svaneholm och Viskafors är förlagd intill landsvägen mellan Borås och Kinna som går 

parallellt med Viskan. Samhället växte till en början upp kring fabriksanläggningarna som främst 

utformades efter funktionella krav och uppfördes i tegel och sten. I Viskafors och Svaneholm 

uppfördes från 1880-talet till 1920-talet ett flertal arbetarlängor kring landsvägen Borås–Kinna, som 

löper parallellt med Viskan. Runt fabrikerna låg arbetarbostäderna uppförda i två–tre våningar med 

lägenheter med oftast bara ett rum och kök. Byggnaderna utformades enligt lokala traditioner. 

I Svaneholm blev landsvägen en form av bruksgata med disponentbostaden på en höjd vid sidan av 

vägen och tjänstebostäder i form av trädgårdsmästarbostad, chaufförsbostad samt arbetarlängor 

längre ner mot vägen och närmare fabriken. Längs vägen uppfördes senare brandstation och 

tvättinrättning. På en höjd ovanför fabriken uppfördes också ett flertal tjänstemannabostäder.  

Disponent- och tjänstemannabostäderna i Svaneholm utformades däremot enligt de arkitektoniska 

stildrag som var på modet. Kamrers- och direktörsassistentsvillan som uppfördes på 1920-talet, fick 

en klassicistisk utformning med reveterade fasader och valmat tak. Disponentvillan, som 

ursprungligen var uppförd 1895 byggdes om 1946 och fick en funktionalistisk stildräkt med putsade 

fasader, tälttak etc. 

Svaneholm. Nästa utbyggnadsepok i Svaneholm började på 1930-talet när Skandinaviska 

Gummifabriken inköpte mark och förmedlade tomter för egnahem. Expansionen skedde söder om 

fabriksanläggningen och Viskan. Även Gummifabriken uppförde bostäder för sina anställda samt 

skola, affärer etc. När Kooperativa Förbundet tog över gummifabriken 1933, startades sparkassa, 

tvättstuga m.m., och denna sociala utbyggnad fortsatte under 1940-talet. Man förbättrade bland 

annat de gamla arbetarbostäderna, byggde pensionärshem, badhus, tvättinrättning och garage, samt 

installerade vatten och avlopp. Bolaget skaffade sig även brandkår och ambulans. I Svaneholm 
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inrättades en så kallad välfärdsfond på 1940-talet. Fonden bekostade bland annat idrottsplats, 

tennisbana och minigolfbana. År 1945 inleddes ännu en ny epok i gummifabrikens historia då avtal 

ingicks med Firestone och tillverkningen av bildäck blev omfattande. Man uppförde då två nya 

flerfamiljshus och egnahemsbyggandet kom igång på allvar. Egnahemmen uppfördes i ett område 

väster om fabriken utmed landsvägen och kom att kallas Nya Sverige. 

Råvarorna till gummifabriken i Svaneholm kom från början från Brasilien som hade monopol på 

rågummi långt in på 1900-talet. Kunniga yrkesarbetare som kunde gummiindustrin hämtades från 

dåvarande Ryssland som var ett föregångsland. Från dess baltiska och polska områden flyttade 

tretton arbetare med sina familjer till Svaneholm. Dessa arbetare blev läromästare för de arbetare 

som sedan anställdes vid fabriken. Då tillverkningen kommit igång 1891 hade ett femtiotal arbetare 

fått anställning. 1950 hade antalet anställda ökat till 525 personer. 

Gummifabriken i Svaneholm blev efter andra världskriget allt mer inriktad på tillverkning av däck. 

1964 tog dock Firestone över aktiemajoriteten, men fabriken såldes under 1980-talet vidare till nya 

ägare och gick till slut i konkurs 1990. Sedan dess har byggnaderna bland annat använts som 

industrihotell med olika verksamheter och används idag bland annat för magasinering och lager.  

Viskafors. I Viskafors fick den före detta herrgården en från utlandet inspirerad arkitektur med en 

mangårdsbyggnad i klassicistisk stil flankerad av två flyglar. Fram till herrgården leder en allé som 

avslutas framför mangårdsbyggnaden med en grusrundel. Mangårdsbyggnaden kom dock efter 

ombyggnaden 1828 att prydas med den så kallade Boråsdekoren som spreds efter den sista 

stadsbranden i Borås 1827. I samband med att järnvägen mellan Borås och Varberg drogs fram 1880, 

förlades en järnvägsstation till Viskafors. Runt stationen växte en mindre centrumbildning fram, med 

ett flertal affärs- och bostadshus. Viskafors folkskola från 1898 fick en nationalromantisk utformning 

vad gäller bland annat materialval och utsmyckningsdetaljer. 

Livet i Viskafors och Svaneholm präglades av starka band mellan industri och samhälle. 

Rydboholmsbolaget som ägde Viskaforsfabriken uppförde bostäder, kyrka, skola och affär. Sven 

Eriksons dotterson, Edvin Håkanson, tog initiativ till uppförande av en kyrka i Viskafors år 1918. I 

Viskafors liksom i Rydboholm ägde bolaget patronatsrätt, vilket innebar att man tillsatte och stod för 

kostnaden för en så kallad fabrikspredikant. Fabrikspredikanten bebodde från 1940-talet den före 

detta herrgården i Viskafors. Föreningslivet var starkt i samhällena och uppmuntrades av bolagen. De 

flesta fackföreningarna bildades relativt sent, 1917 bildades en avdelning av Svenska 

textilarbetarförbundet i Viskafors och 1916 bildades en avdelning Svaneholm av Svenska grov- och 

fabriksarbetarförbundet. 

På 1930-talet köpte Rydboholmsbolaget in markområden i bland annat Fagersberg och Granhäcken 

öster om landsvägen. Bebyggelsen i dessa områden växte kraftigt i slutet av 1930-talet och början på 

1940-talet. Egnahemsbebyggelse kom att sakna lokal särprägel, då den i stor utsträckning 

utformades efter den tidens funktionalistiska ideal 

Viskaforsfabriken utvecklades kraftigt under 1930- och 1940-talen, då så gott som alla byggnader 

ombyggdes och flera nya tillkom. Rydboholmsbolaget var under en viss tid det enda företaget i 

Skandinavien som tillverkade manchestersammet och liknande produkter. 1984 gick 

Rydboholmsbolaget i konkurs och i Viskaforsfabriken har sedan dess ett antal olika verksamheter 

huserat. Viskafors och Svaneholm är idag utpräglade pendlingsorter, framförallt pendlar man till 

Borås tätort.  
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Motiv för bevarande 
Industrisamhällen som vuxit upp kring Viskaforsfabriken och Gummifabriken från mitten och slutet 

av 1800-talet. Bolagets patriarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i bebyggelsen. Landsvägen 

som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och bebyggelsen placerades längs med åns lopp. 

Närmast fabriken i Svaneholm ligger idag rester av de gamla arbetarbostäderna och på avstånd från 

fabriken i höjdlägen finns tjänstemanna- och disponentbostäderna. Egnahems- och villaområden har 

under 1900-talet vuxit upp på båda sidor om Viskan. 

Uttryck för bevarande 
Före detta herrgårdsanläggning från 1790-tal. Fabriksbyggnader från 1853–1937 med kraftstation, 

vattenreservoar etc. Arbetarbostäder 1890-tal och 1910-tal, tjänstemannavillor 1890-tal och 1920-

tal, disponentvilla från 1895 (ombyggd 1945), chaufförsbostad, trädgårdsmästarbostad 1890-tal. Före 

detta pensionat 1892, järnvägsstation 1925, skola 1890-tal, kyrka 1911, missionshus 1940-tal, 

brandstation 1940-tal, egnahem 1930-1940-tal, järnvägsviadukt från 1946. 
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18. Rydboholms textilindustrimiljö 
Textilindustrimiljön i Rydboholm är belägen i Viskans dalgång. Miljön är sedan 1987 utpekad som 

Riksintresse för kulturmiljövården då området utgör centrum för landets första mekaniska 

bomullsindustri. Industrimiljön präglas idag av Viskans flöde centralt i en bruksmiljö som domineras 

av större fabriksbyggnader från främst 1930-1940-talet samt äldre bostadshus och en kyrka.  

Rydboholms mekaniska bomullsväveri grundades år 1834 av den inflytelserike vävnadsförläggaren 

och handelsmannen Sven Erikson på Kinna Rättaregården. I Sjuhäradsbygden fanns sedan lång tid 

tillbaka en textil tradition med hemindustri, näringsslöjd, gårdfarihandel och förläggarverksamhet. 

Kapital från denna verksamhet utgjorde en viktig del i grunden till de tidiga industrietableringarna.  

Rydboholmsfabriken anlades vid Rya Sörgården där tillgången till vattenkraft var en helt avgörande 

förutsättning för lokaliseringen. Vid Viskans östra strand uppfördes år 1834 den första 

väveribyggnaden som senare kompletterades med den blekeri- och appreturbyggnad i natursten, 

vilken idag är den enda kvarvarande bygganden från den första etableringen. Den fick senare en 

påbyggnad i korsvirkesteknik år 1875. 

På den östra sidan av Viskan uppfördes också ett flertal bostads- kontors-, magasins- och 

stallbyggnader från 1852 och framåt, bland annat ett bostadshus åt Sven Erikson själv. Byggnaderna 

har genom åren genomgått mindre förändringar i form av om- och tillbyggnader samt fått nya 

användningar. De utgör dock fortfarande en sammanhållen och läsbar bebyggelsemiljö.  

Efter en brand 1847 avslutades väveriepoken i Rydboholm och väveriverksamheten flyttades till 

Svaneholm, för att senare koncentreras till Viskafors som blev bolagets största anläggning. Kvar i 

Rydboholm blev beredning, tryckeri och färgning samt huvudkontor för bolagets ledning och 

administration. Fabriken i Rydboholm genomgick ständiga utbyggnader och moderniseringar, som 

påskyndades genom ett par stora bränder. Av de äldre fabriksbyggnaderna finns den så kallade 

Manchesterfabriken från 1920 samt en verkstadsbyggnad och en smedja bevarade på Viskans västra 

sida. Efter en stor brand 1934 om- eller tillbyggdes så gott som alla byggnader då ett nytt färgeri, 

blekeri och tryckeri byggdes med fasader som ansluter till ett funktionalistiskt stilideal.  

Rydboholms samhälle styrdes efter patriarkaliskt mönster, där bolaget uppförde bostäder, inrättade 

pensionsförening, sjuk- och begravningskassa samt byggde kyrka, skola och ålderdomshem. År 1852 

uppförde Rydboholmsbolaget en kyrkobyggnad vid Viskans strand, inte långt från 

fabriksbyggnaderna. Kyrkan saknade ursprungligen torn och klockor men i slutet av 1890-talet 

byggdes ett spetsigt torn av trä i vilket två kyrkklockor installerades. År 1934 uppfördes ett nytt torn 

av sten. 

Från 1920-talet ökade behovet av bostäder och egnahem började uppföras. Bolaget hade länge 

vägrat att släppa till mark men 1924 gav man efter och sålde den första tomten på Rya Stamps ägor 

väster om den nuvarande landsvägen. Egnahemsbyggandet tog fart på 1930- och 1940-talen. Under 

andra världskriget var bostadsbristen märkbar och bolaget gick in och subventionerade byggandet 

genom egnahemslån och bidrag. Områdena Ålgården strax norr om fabriksområdet samt Stampen 

och Orrleken väster om landsvägen bebyggdes. Man lät även uppföra flera flerfamiljshus. 

Egnahemsområdet har idag blandats upp med yngre villor från bl.a. 1960- och 1970-talen. 

Rydboholmsbolaget lades ner etappvis under 1970-talets slut fram till 1984. Därefter fortsatte andra 

textilföretag driva verksamhet i lokalerna ända in på 2010-talet. Fabriksområdet får idag sin prägel av 

de kontorsbyggnader som uppfördes på 1850-talet samt av de fabriksbyggnader som i huvudsak är 

uppförda på 1930-talet.  
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Motiv för bevarande 
Rydboholm är en textilindustrimiljö med högt kulturhistoriskt värde sett ur ett riksperspektiv då den 

är platsen för landets första mekaniska bomullsväveri. Miljön utgör riksintresse för 

kulturmiljövården.  

Uttryck för bevarande 
Rydboholms kyrka 1852. Fabriksbyggnader från 1830- till 1970-talet, f.d. huvudkontor/bostad från 

1852. Stall och fd. tjänstemannabostad från 1850-tal, Stenvalvsbroar sydväst och sydost om 

Rydboholms kyrka. Kvarn från 1700- till 1800-tal. 
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19 A och 19 B. Dalsjöfors, textilindustrisamhälle i Toarps socken 
Dalsjöfors samhälle ligger i Toarps socken, 13 kilometer öster om Borås. Samhället ligger på det 

sydsvenska höglandet och omges av kuperad terräng med skogsklädda berg och dalar. Stora Dalsjön, 

som namngivit samhället, har här sin nordligaste spets. 

Dalsjöfors växte upp kring Dalsjöfors Väveri AB som startades av bröderna Wenander och Herman 

Jansson år 1897. Fabriken grundades med hjälp av ärvda och ingifta medel som bland annat 

förvärvats genom gårdfarihandel. Toarps socken var en av de gårdfarihandlartätaste socknarna. 

Antalet anställda var från början ett tjugotal varav de flesta var kvinnor. Redan år 1900 hade antalet 

anställda ökat till ett hundratal och 1923 fanns ca 400 personer anställda. Under 1930- och 1940-

talet upplevde fabriken sin storhetstid och hade som mest 720 anställda. Samhället expanderade 

kraftigt under 1900-talets första decennier, mycket tack vare järnvägens framdragande 1917 då en 

mindre centrumbildning uppstod runt stationen med bank, affärer och bageri. 

Ledningen för Dalsjöfors Väveri AB förordade bostäder av egnahemstyp före traditionella 

arbetarbostäder och köpte därför in mark för detta ändamål. Egendomarna och hemmanen 

Tummarp, Gårda och Kråkhult förvärvades och på Gårda uppfördes 1911 de första bostäderna av 

tvåfamiljstyp. Längs Storgatan hade det dessförinnan uppförts ett flertal affärs- och bostadshus. 

Samhället expanderade snabbt under 1920- och 1930-talen. Söder om fabriken, längs 

Tummarpsvägen, uppfördes på 1940-talet ytterligare egnahemsområden. Under 1950- och 1960-

talet fortsatte samhället att växa, framförallt vid Dalsjöns nordvästra strand men även österut. 

Dalsjöfors hade ända fram till 1950- och 1960-talen en stark så kallad bruksanda, där bolaget skötte 

allt ifrån byggande av bostäder till inrättande av brandkår, daghem, samlingslokaler, bibliotek, 

idrottsplatser, med mera. En tvättinrättning med badhus och brandstation i en och samma lokal 

byggdes år 1947 med medel från företaget. Företaget drev även pensionat där man subventionerade 

maten till sina anställda. Ett markområde i närheten av järnvägsstationen uppläts av bolaget och man 

lät där anlägga idrottsplatsen Gårdavallen. Sporthallen liksom Folkets park uppfördes på privat mark 

som inte tillhörde bolaget, men företaget bidrog med medel när sporthallen skulle byggas ut på 

1940-talet. En badplats vid Dalsjön kunde också anordnas tack vare bidrag från bolaget. I samband 

med kommunsammanslagningarna år 1952 ersatte kommunal förvaltning det tidigare 

brukssamhället.  

Dalsjöfors samhälle får idag främst sin prägel av det stora och centralt placerade fabriksområdet som 

ligger vid korsningen Stationsvägen och Storgatan och de modernare affärsbyggnaderna uppförda på 

1950- och 1960-talet som grupperar sig runt Henning Wenanders Torg. Samhällets 

utbyggnadsskeden är idag klart urskiljbara med egnahemsområden och villaområden i årsringar runt 

den äldre bebyggelsen kring Storgatan.  

A. Fabriksmiljön och bebyggelse längs Storgatan 

Dalsjöfors växte upp kring Dalsjöfors Väveri AB som startades av bröderna Wenander och Herman 

Jansson år 1897. Fabriken grundades med hjälp av ärvda och ingifta medel som bland annat 

förvärvats genom gårdfarihandel. Toarps socken var en av de gårdfarihandlartätaste socknarna.  

Väveriet placerades där landsvägen mellan Borås och Draered gick över Sågebäcken, som var en 

utlöpare från Stora Dalsjön. Där låg sedan tidigare Skenstads kvarnar med tillhörande vattenfall, som 

köptes upp av fabriksledningen. Samhället expanderade kraftigt under 1900-talets första decennier, 

mycket tack vare järnvägens framdragande 1917.  

Fabriksbyggnaderna vid Storgatan är uppförda under olika epoker och bolagets expansion kan 

avläsas i de olika byggnadskropparna. Den äldsta byggnaden, som innehöll väveriet, uppfördes 1896 i 

en våning i natursten. Några år senare påbyggdes en våning och byggnaden kom då även att 
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innehålla spinneri. Ett maskinhus med tillhörande skorsten uppfördes 1906 och samma år byggdes 

ett nytt väveri som fick ett för industribyggnader typiskt sågtandstak. Detta tak tillsammans med den 

höga skorstenen kom att bli symbolen för industriell verksamhet och en viktig exponent för 

samhället. Ytterligare byggnader uppfördes allteftersom fabriken expanderade. 

Längs efter Storgatan, öster om fabriken, uppfördes vid sekelskiftet 1900 ett flertal bostadshus med 

villakaraktär, några med en tidstypisk utformning med lövsågade detaljer och glasverandor. 

Nordvästra delen av Storgatan bebyggdes med en- och tvåfamiljshus av enklare karaktär, de fick en 

traditionell utformning med faluröda fasader och vita knutar.  

Insprängda bland affärs- och bostadshus längs Storgatan och Boråsvägen uppförde bolaget även ett 

flertal tjänstemannavillor. Dessa omgavs av större tomter och blev mer insynsskyddade än 

egnahemmen och fick ofta en mer påkostad utformning med ljusa putsade fasader, frontespis och 

brutet tak.  

Dalsjöfors samhälle får idag främst sin prägel av det stora och centralt placerade fabriksområdet som 

ligger vid korsningen Stationsvägen och Storgatan och de modernare affärsbyggnaderna uppförda på 

1950- och 1960-talet som grupperar sig runt Henning Wenanders Torg.  

Motiv för bevarande 
Fabriksområde som speglar textilindustrins expansiva utveckling från slutet av 1800-talet och flera 

decennier framåt. Bebyggelse som speglar brukssamhällets framväxt kring textilindustrin. 

Centrumbebyggelse som speglar folkhemmets och det moderna Sveriges framväxt. 

Uttryck för bevarande 
Fabriksbyggnader från 1897–1944, tjänstemannavillor, före detta pensionat, affärs- och bostadshus 

samt egna hem längs Storgatan från 1910- 1940-tal, centrumbebyggelse från 1950- och 1960-tal. 

B. Skolmiljön vid Boråsvägen 
Bebyggelsemiljön vid Tummarpskolan har ett exponerat läge vid Boråsvägen, i den västra delen av 

Dalsjöfors samhälle. I samband med kommunsammanslagningen 1952 fick Dalsjöfors rollen som 

kommuncentrum och ett nytt kommunalhus byggdes på samma tomt där folkskola och lärarbostad 

tidigare hade uppförts. Miljön utgörs av ett flertal byggnader. Den äldsta byggnaden är den faluröda 

f.d. folkskolan, belägen på den östra sidan av Boråsvägen och uppförd år 1850. Den användes efter 

1947 som skolbespisning, men fungerar idag som scoutstuga. I miljön ingår också den f.d. folkskolan 

från 1947 i gult tegel, en f.d. lärarbostad från 1917 och det f.d. kommunkontoret i ljus puts från 1953. 

Samtliga byggnader används idag för skolverksamheten och ligger samlade kring den stora 

skolgården.  

Motiv för bevarande 
Textilindustrisamhälle som vuxit upp kring Dalsjöfors väveri från och med 1800-talets sista år. 

Samhället byggdes ut med affärs- och bostadshus längs Storgatan i början av 1900-talet och 

expanderade sedan norrut med egnahem. När järnvägsstationen anlades 1917 uppstod en mindre 

centrumbildning runt stationen med bank, affärer och bageri. Samhällets utbyggnadsskeden kan 

avläsas i bebyggelsen med affärs- och bostadshus i närheten av fabriken, längs Storgatan, i de 

egnahemsområden som tillkom på 1920- och 1930-talen samt i villaområden i en krans utanför. 

Uttryck för bevarande 
Fabriksbyggnader från 1897–1944, tjänstemannavillor, före detta pensionat, affärs- och bostadshus 

längs Storgatan från 1910- och 1920-tal, egnahem från 1910- till 1940-tal. 
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20. Målsryd, textilindustrisamhälle i Toarps socken 
Målsryds samhälle är beläget ca 9 km sydost om Borås, i den södra delen av Toarps socken. 

Bebyggelsen ligger i en dalgång på det sydsvenska höglandet och omges av kuperad terräng. 

Området är barrskogstätt, men runt Målsryd finns ett av Sveriges nordligaste bokbestånd. Samhället 

delas idag av den trafikerade vägen som tidigare gick mellan Borås och Svenljunga. 

I Målsryd fanns i början på 1900-talet endast tre gårdar, en handelsbod, järnvägsstation samt ett 

hantverksmässigt färgeri. Samhället i Målsryd växte senare upp kring Borås–Alvestabanan, som 

anlades 1902. Järnvägen skapade förutsättning för textilindustrins snabba utveckling vilken kom att 

prägla Målsryd under flera decennier, med J.A. Pettersson som största företag. Målsryds utveckling 

och framväxt kan idag utläsas i den bebyggelse som växte upp runt fabriken och stationen. På 1910- 

och 1920-talet uppfördes disponent- och tjänstemannavillor och på 1930-talet fick orten den 

tidstypiska kransen av egnahems- och villabebyggelse kring den äldre bebyggelsekärnan. Målsryds 

samhälle styrdes som så många andra bruksorter vid den tiden av fabriksledningen. Företaget J.A. 

Pettersson uppförde kyrka, skola, idrottsplatser, arbetarbostäder etc. Vid anläggandet av den första 

fabriken uppförde man även ett pensionat med café, tjänstemannamäss och matservering. 

Bolagsledningen satt med i de kommunala nämnderna och kunde därmed styra utvecklingen i önskad 

riktning. 

Likt många andra i Toarps socken började bröderna Martin och Johan Petersson sin yrkesbana som 

gårdfarihandlare, under åren runt 1863–1864. Senare, 1877, startade bröderna 

vävnadsförläggarverksamhet i firman J.A. & M. Petterson på fädernegården i Kulla i Toarp. Firman 

sysselsatte då ungefär 150 hemvävare. Under 1882 flyttades verksamheten till byn Slätthult, där de 

bedrev både jordbruk och hemindustri. I Borås hade man ett kompletteringslager med bland annat 

fabriksvävda bomullstyger. År 1910 ombildades firman till aktiebolag. Förutsättningen för 

anläggandet av en större fabrik var järnvägens framdragande år 1902, men också den yrkeskunskap 

som fanns i de hemvävare som företaget anlitat sedan tidigare.  

Verksamheten vid J.A. Pettersson utvecklades under 1900-talet allt mer från hantverksmässig 

produktion till fabriksdrift. Den ursprungliga fabriksbyggnaden uppfördes 1913 i tre våningar. Den 

fick reveterade fasader och dominerades av relativt stora fönster vilka var viktiga då man inte fick 

elektricitet förrän 1916. Vid fabriken gjordes tillbyggnader av olika slag under åren 1919–1933. 

Nuvarande utseende fick byggnaden efter den senaste tillbyggnaden år 1941. 

I samband med en tillbyggnad 1926 omlades hela produktionen efter engelskt–amerikanskt mönster, 

med ett så kallat löpande band. J.A. Petterson blev genom detta nya system ett föregångsföretag 

inom konfektionsbranschen. På 1950-talet gjordes en rad rationaliseringar och J.A. Petterson blev en 

av landets modernaste konfektionsindustrier. Man koncentrerade sig på herrkonfektion och blev 

med varumärket Stadion välkänt i hela landet. J.A. Pettersons fabrik var den enda större 

arbetsplatsen i Målsryd långt in på 1900-talet. På 1950-talet hade Målsryd cirka 600 personer och av 

dessa var 200 anställda vid J A Pettersson. Företaget bedrev också en omfattande 

sömnadsförläggarverksamhet och på 1950-talet fanns det fortfarande ett femtiotal hemsömmerskor 

kvar i bygden.  

På 1920-talet började företaget att förvärva fastigheter i anslutning till den befintliga bebyggelsen. 

En av disponenterna på J.A. Pettersson köpte 1928 upp mark i Bråthult, öster om fabriken, och sålde 

sedan tomter till både enskilda personer och till företaget. J.A. Petterssons förmedlade egnahemslån, 

men lånade även ut av egna medel till bostadsbyggande. De första egnahemmen uppfördes närmast 

järnvägsstationen på 1910-talet, för att på 1920- och 1930-talen uppföras i större skala öster om 

järnvägen. På Bråthults, Målsryds och Germundareds ägor hade det 1938 uppförts sammanlagt 27 
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egnahem. På 1940- och 1950-talet byggdes flera hyreshus på Hasselbacken, vilka innehöll mindre 

lägenheter, upp till två rum och kök.  

Disponent- och tjänstemannavillorna som uppfördes på 1910- och 1920-talen fick en medveten 

utformning efter de rådande stilidealen. Villa Löfstaholm byggdes för disponent Martin Pettersson 

1913 och fick en ståndsmässig utformning med influenser från jugendstilen med rundade hörntorn, 

varierande takformer och burspråk. Även de egnahem som byggdes på 1920-talet fick en 

internationell prägel med stildrag från både jugend och 1920-talsklassicism, med reveterade fasader, 

utsmyckade gavelrösten, burspråk etc. Egnahemmen från 1930- och 1940-talen fick däremot en 

funktionalistisk stil. Målsryds skola från 1932 uppfördes med drag både från funktionalism och 1920-

talsklassicism. På 1950-talet började typritningsverksamheten att sprida ut sig och i Målsryd 

uppfördes flera villor efter de typritningar som gavs ut av Bostadsstyrelsen. Dessa uppfördes främst i 

Ekås söder om samhället. 

Målsryds kyrka tillkom på initiativ från en av direktörerna vid J.A. Pettersson. Kyrkan stod färdig 

1915, mitt i brinnande världskrig, vilket innebar svårigheter att uppbringa bland annat koppar till 

kyrkklockorna. Man gick då ut i samhället och tiggde ihop kopparkärl som så småningom kunde 

gjutas ihop till en kyrkklocka. 

Folkrörelser i form av nykterhets- och fackföreningar bildades sent i Målsryd. Den första NTO-

föreningen startades 1926 och året därpå bildades den första arbetarkommunen. En idrottsförening 

bildades 1922 och man fick hjälp av bolaget att uppföra både fotbollsplan, danspaviljong och 

badplats. På 1950-talet fanns i Målsryd fyra livsmedelsaffärer, en möbelaffär, en cykelhandlare, ett 

sågverk, skomakare, kvarn etc.  

1970 lade fabriken ner sin verksamhet. Likt de flesta andra företag i konfektionsbranschen drabbades 

man av den ökade utlandskonkurrensen. Målsryd drabbades hårt av fabriksnedläggningen då de 

flesta hade sin utkomst här. Samhället Målsryd ingår idag i samma tätortsbildning som Gånghester 

och har många invånare som pendlar till Borås.  

 

Motiv för bevarande 
Textilindustrisamhälle som vuxit upp kring konfektionsfabriken J.A. Pettersson under första halvan av 

1900-talet. Fabrikens betydelse för Målsryd kan avläsas i bebyggelsemiljön med disponent- och 

tjänstemannavillor tydligt exponerade längs nuvarande riksvägen samt egnahemsvillorna i en krans 

runt omkring stationen och fabriken. 

Uttryck för bevarande 
Fabriksbyggnader från 1913–1941, järnvägsstation från 1902, Målsryd kyrka från 1915, 

komministerboställe från 1916, folkskola från 1932. Disponent- och tjänstemannavillor från 1910- till 

1920-tal, egnahemsbebyggelse från 1920- till 1940-tal. Personalbostäder/flerfamiljshus från 1940-tal.  
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21 A, 21 B och 21 C. Fristads samhälle, Fristads socken 
Fristads samhälle är beläget ca 13 kilometer norr om Borås i en förlängning av Öresjös dalgång. Sjön 

är en sprickdalssjö med branta och till största delen barrskogsklädda höjder. På Öresjös östra sida 

drogs Borås–Herrljungabanan 1863, och en järnvägsstation anlades i Fristad. 

Socknens centrum, som tidigare legat vid kyrkan, kom så småningom att flyttas till området kring 

järnvägsstationen, en kilometer nordväst om kyrkplatsen. Där utvecklades ett samhälle som så 

småningom drog till sig industrier och blev centralort i trakten. 

I Fristad finns ett flertal fasta fornlämningar, bland annat från stenåldern. Viskan och Öresjö var 

viktiga transportleder och dessa trakter befolkades tidigt. Sockennamnet Fristad nämns i medeltida 

källor 1343 medan kyrkbyn omnämns 1540. På medeltiden uppfördes stenkyrkor, bland annat i 

Längjum samt vid nuvarande Fristads kyrka. Vägarna mot dessa kyrkor gick igenom järnåldersgravfält 

och troligen byggdes kyrkorna i närheten eller i anslutning till gamla kultplatser. Nuvarande kyrka 

invigdes 1850 och ersatte den äldre stenkyrkan. Sydväst om kyrkan uppfördes prästgård, 

sockenstuga med mera. 

När järnvägen mellan Borås och Herrljunga anlades 1863 förlade man stationen norr om Ljungheden, 

trots att marken där var vattensjuk och sank (området kallades ”Su pera” . Orsake  till pla eri ge  
av stationen var sannolikt att Älvsborgs regemente hade sina byggnader strax väster om 

stationsområdet, i det området som kallas Fristads Hed. Älvsborgs regemente som sedan 1797 

disponerade Fristads Hed flyttade till Borås 1914. Kronan sålde en del av marken till landstinget och 

1923 flyttade Älvsborgs läns folkhögskola dit. Verksamheten finns ännu kvar på platsen.  

Fristads stationssamhälle expanderade relativt långsamt fram till 1920-talet då bl.a. 

egnahemsområdet vid Hedevägen började byggas. Byggnaderna fick en klassicistisk utformning med 

reveterade fasader, brutna tak, frontespis etc. Detta formspråk ersattes av det funktionalistiska, när 

1940-talsegnahemmen började uppföras.  

Vid Viskan, söder om Fristads stationssamhälle, uppfördes det tidigt mindre snickerier och kvarnar, 

bland annat Fristads snickerifabrik år 1896 samt även Borås Spetsfabrik. En högspänningsledning 

drogs från Borås Spetsfabriks kraftverk till en transformator i närheten av stationen år 1917. Detta 

medförde att ett flertal industrier förlade sin verksamhet till Fristad, bland annat AB Fristad 

Skyddskläder som startade sin verksamhet 1925. År 1928 byggde företaget nya lokaler strax söder 

om stationsbyggnaden, och i slutet på 1940-talet hade fabriken över 100 anställda och var den 

största arbetsplatsen i samhället. Bland övriga industrier som fanns då, kan nämnas en möbelfabrik, 

flera syfabriker, en armaturfabrik och en mekanisk verkstad. Dessutom fanns här flera speceriaffärer, 

möbelaffär, sportaffär samt biograf och hotell. 

Fristad blev centralort för den nya storkommunen 1952 och då fortsatte den byggnadsverksamhet 

som hade startat i blygsam skala redan i mitten på 1940-talet. En bostadsstiftelse bildades och man 

köpte in mark för uppförande av flera hyreshus. I slutet av 1950-talet och början på 1960-talet 

drabbades Fristad liksom så många andra orter av en saneringsvåg. Fristad gick upp i Borås kommun i 

och med kommunreformen 1974. Före sammanslagningen satte man igång en omfattande 

byggnation av kommunala nyttigheter, till exempel ålderdomshem, daghem, idrottshall, 

högstadieskola med mera. 

Näringslivet i Fristad består idag av småindustrier och småföretag av olika slag, med också större 

fabriker med tillverkning av bl.a. plaströr och bakugnar. Närheten till Borås gör Fristad till en viktig 

pendlingsort.  
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A. Stationsmiljön och bebyggelse längs Stora vägen, Fristad 
Fristads samhälle präglas idag främst av riksväg 42, som går igenom samhället. Vägen kantas av både 

äldre bebyggelse från 1900-talets början och yngre från ca 1950 och framåt. Vid korsningen mellan 

Tämta- och Borgstenavägen ligger idag en modem centrumbildning. 

På 1700- och 1800-talen uppstod ett litet centrum eller marknadsplats vid nuvarande Musikens hus, 

strax norr om där allfartsvägarna Borås–Skara och Bredared–Ås möttes. Denna plats kallades 

Lju ghede  eller Skalle hed. Platse  ko  o kså att kallas ”lelle arte ” =lill ark ade , troligtvis för 
att bönderna från trakten stannade till här för att göra affärer. På Ljungheden låg fattighuset, ett 

sockenmagasin samt några torp, bland annat de två högloftsstugorna Ekalyckan och Klockarbolet, 

som ännu är bevarade. Klockarbolet var klockarens boställe medan Ekalyckan lär ha inrymt Fristads 

första handelsbod. 

Det första stationshuset uppfördes på 1860-talet, men i samband med att järnvägsspåren breddades 

i slutet av 1800-talet fick man flytta detta stationshus. Ett nytt stationshus i tegel uppfördes år 1900 

och det gamla stationshuset flyttades till Skogsryd 1901. Den nya stationsbyggnaden i Fristad 

uppfördes sannolikt efter typritningar och blev den enda längs banan som uppfördes i tegel. På 

området fanns godsmagasin, uthus innehållande brygghus och vedbod. 

I det område där stationssamhället senare kom att breda ut sig, fanns 1866 endast ett fåtal hus, 

varav ett var gästgivaregården. Gästgivaregården uppfördes strax efter järnvägens tillkomst och var 

skjutsstation ända fram till på 1920-talet, då bilismen mer och mer tog över.  

1861 uppfördes den första folkskolan i Fristad. Den placerades på socknens samfällda mark, 

Klockarbolet, vid det forna sockencentrumet Ljungheden. Folkskolan användes fram till 1939 då den 

nya centralskolan uppfördes. Byggnaden kom senare att användas som småskola, kommunalkontor 

och musikskola. Under 1900-talets första tre decennier började bebyggelsen att breda ut sig längs 

vägen, och mellan skolområdet och järnvägsstationen uppfördes ett flertal bostadshus som idag har 

bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär. 

De bostadshus som uppfördes i början på 1900-talet längs Stora vägen eller Fristadsvägen, fick en för 

den tiden tidstypisk utformning med dekorerade gavelrösten, ljusa oljefärgade fasader och 

frontespiser. Byggnaderna omgavs av stora trädgårdar inramade av staket. Av alla de byggnader som 

uppfördes kring sekelskiftet, på båda sidor av vägen, finns det idag endast ett fåtal bevarade. 

När linbanan från Lantmossen till Fristad startade 1917, drogs en högspänningsledning från Borås 

Spetsfabriks kraftverk till en transformator i närheten av stationen. Detta medförde att ett flertal 

industrier förlade sin verksamhet till Fristad, bland annat AB Fristad Skyddskläder som startade sin 

verksamhet 1925. År 1928 byggde företaget nya lokaler strax söder om stationsbyggnaden, och i 

slutet på 1940-talet hade fabriken över 100 anställda och var den största arbetsplatsen i samhället.  

Motiv för bevarande 
Centralt stråk i stationssamhället Fristad som vuxit fram i samband med järnvägens tillkomst. 

Bebyggelse med olika funktioner och uttryck utmed Stora vägen (riksväg 42) speglar Fristads 

framväxt som samhälle. 

Uttryck för bevarande 
Järnvägsstation 1900, folkskola 1861, centralskola 1939. Hembygdsstugorna Ekalyckan och 

Klockarbolet från 1700-talet. Villabebyggelse 1900–1930, affärshus 1936, brandstation 1954. 
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B. Fristads Hed, Fristad 
Älvsborgs regemente som sedan 1797 disponerade Fristads hed flyttade till Borås 1914. Kronan sålde 

en del av marken till landstinget och 1923 flyttade Älvsborgs läns folkhögskola dit. Några av 

byggnaderna från regementstiden byggdes om och nya byggnader tillkom. En del av marken som 

kronan ägt såldes vidare till kommunen. På den marken upplät kommunen tomter för 

egnahemsbebyggelse. Området omfattade från början ett tiotal byggnader belägna på Hedevägen. 

Dessa byggdes på 1920- till 1930-talet. På 1940- och 1950-talen utökades området med bland annat 

flerfamiljshus. 

Motiv för bevarande 
En tydligt avgränsad bebyggelsemiljö med byggnader som har koppling till både den ursprungliga 

funktionen som Älvsborgs regemente och till den senare funktionen som folkhögskola.  

Uttryck för bevarande 
Folkhögskolan med ett stort antal byggnader från 1860 och framåt.  

 

C. Ringvägen, Fristad 
På Prästgårdsområdet vid Ringvägen uppfördes 1957–1958 ett egnahemsområde innefattande cirka 

20 fristående villor. Dessa kom att få en likartad utformning med fasadtegel, indragna altaner, källare 

etc. Villorna uppfördes av Fristads Bygg mellan åren 1957-58.  Bostadshusen är troligtvis uppförda 

efter bostadsstyrelsens typritningar som dominerade husbyggandet under 1940-50-talet. Samtliga 

hus är byggda i plank och klädda med fasadtegel och i ett plan förutom fyra hus på Ringvägen 2,4 8 

och 10 som är i 1 1/2 plan. Flera av husen har byggts till med altan eller inglasad veranda.  

Motiv för bevarande 
En tydlig avgränsad bebyggelsemiljö som utgörs av en tidstypiskt utformad villabebyggelse vilken till 

stora delar har bevarat sin ursprungliga karaktär. Området speglar tidens villaideal och det 

framväxande folkhemmet.  

Uttryck för bevarande 
Villabebyggelse med tillhörande trädgårdar 1957–1958. 
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22. Bråten och Rudorna, Ljushults socken 
I norra delen av Ljushults socken ligger byn Bråten och Rudorna. Området är skogsrikt och mycket 

kuperat. Norr om gårdarna löper Kovraån och Lindåsabäcken, den senare längs med sockengränsen 

mot Toarp. Söder om gårdarna, mellan de höga branterna går Skansabäcken. I södra delen av 

området gick förr järnvägen mot Svenljunga, den så kallade Kindsbanan. Järnvägen ledde över 

Kovraån på en hög vägbank och passerade sedan flera bergsskärningar. Idag är järnvägen nedlagd 

och den gamla banvallen används nu som enskild väg. 

Bråte , vars a  härleds frå  ordet råte i etydelse  ”svedjefall”, etyder e  uthugg i g i skog. 
Namnet Ruderna kommer från ordet ruhda, röjning. Då det saknas fornlämningar runt byn kan man 

anta att den inte har äldre än senmedeltida anor. Gårdarna kan därför ses som ett exempel på den 

nyodlingsverksamhet på allmänningar som uppmuntrades av kronan på 1500-talet.På en karta från 

mitten av 1600-talet visas Bråtens odlingsmarker. Jorden brukades med ensäde och bestod av både 

sandmylla och lerjord. Inägorna som var hägnade ut mot utmarken, bestod av små åkerlappar med 

odlingsrösen, en hårdvallsäng med gräs och björkskog samt en oduglig mosse. På gården fanns även 

en humlegård för 100 stänger. 

På 1750-talet delades gården Bråten två brukningsenheter om vardera 1/8 mantal. I samband med 

laga skifte som stod klart 1862 delades hemmanen ytterligare två gånger så att det nu fanns fyra 

1/16 hemman i byn. Dessa flyttade ut från bykärnan och förlades utmed byvägen, ett läge som 

bebyggelsen uppvisar än idag. Eventuellt kan den gamla bykärnan ligga där Bråten 1:3 är belägen 

idag.  

Trots att gårdarna flyttade ut i samband med laga skifte har byn ändå kvar lite av sin täta bykaraktär. 

En välbevarad gårdsmiljö hör till gården Rudorna och är belägen i början av byn. Gården ligger på en 

höjd med ett öppet odlingslandskap runt om. Nuvarande mangårdsbyggnad är troligtvis uppförd på 

1860-talet efter laga skifte som genomfördes 1867. Gården, som är av västsvensk typ, har 

ekonomibyggnaderna åtskilda med ladugården placerad i vinkel och vagnslider/brygghus intill – båda 

uppförda i slutet av 1800-talet. På gårdsplanen finns ett vårdträd i form av en stor lönn. Under 2000-

talet har mangårdsbyggnaden genomgått om-/tillbyggnader, framförallt har en tillbyggnad har 

tillkommit väster om den ursprungliga byggnadskroppen som i stort sett utgör en egen 

byggnadskropp. Det har även tillkommit ett komplementhus i två våningar.  

Landskapet hålls idag öppet och hävdas genom bete och åkerbruk.  

Motiv för bevarande 
Relativt välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter laga skifte. Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med 

den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet en värdefull helhet.  

Uttryck för bevarande 
Gårdsmiljöer uppförda efter laga skifte på 1860- till 1870-talet, äldre brukningsvägar, öppet 

odlingslandskap. 
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23. Äskhult och Vedhult, Kinnarumma socken 
Gårdarna Äskhult och Vedhult ligger i mellersta delen av Kinnarumma socken, strax öster om Lillån. 

Äskhult, som ursprungligen bara omfattade en gård, hör idag visuellt ihop med gården Vedhult och 

dessa utgör idag en relativt sammanhållen bymiljö. Gårdarna omges av ett stort skogsområde, men 

längs med byvägen öppnar sig ett småbrutet öppet odlingslandskap. Att skogsmarkerna tidigare 

utgjordes av lövskog kan avläsas i namnet Äskhults förled, som betyder ask. Gårdsnamnet Vedhult 

betyder också ved i den gamla beteckningen skog. 

Äskhult omnämns i jordeboken från 1540. Avsaknad av forntida fornlämningar gör det troligt att 

platsen koloniserats först under medeltiden. På 1700-talet skatteköptes gården. Gården skiftades 

1829 och man delade då gården mitt itu, och en av brukningsenheter flyttade ut. På 1890-talet hade 

hemmanet ökat till tre delar. På laga skifteskartan ligger åker- och ängsgärdena centralt i byn, med 

den gemensamma utmarken utanför. Att åkermarken var relativt stenbunden kan man se på det 

stora antalet odlingsrösen som är inprickade på kartan. Strax norr om byn fanns ett torp som på 

lagaskifteskartan omgärdas av små åker- och ängsgärden. På kartan benämns torpet Svenshult, men 

bytte på 1900-talet namn till Ormagården. 

Även Vedhult omnämns 1540 men upptog då två gårdar: Västergården och Östergården. På 

Västergården storskiftades skogsmarken 1814, medan Östergårdens inägor och utmark genomgick  

laga skifte 1875. Östergården delades och i slutet på 1800-talet fanns två brukningsenheter med 1/8 

mantal skattehemman vardera. Den nuvarande bebyggelsen har till viss del en utskiftad karaktär 

med gårdar utspridda längs vägen och upp mot sluttningarna i norra delen av byn. Längst norrut 

ligger en gårdsanläggning som är uppförd 1904 (Äskhult 1:7). Mangårdsbyggnaden är ett västsvenskt 

dubbelhus som tillbyggdes 1940. På gården finns en ladugård från 1930 samt en vagnbod och en 

stenkällare från slutet av 1800-talet. Längre söderut i byn (Äskhult 1:8) ligger den äldsta 

anläggningen, där mangårdsbyggnaden utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet. Denna ryggåsstuga 

har tidigare varit en högloftsstuga med enbart ett häbbare. Detta bakre häbbaret revs på 1870-talet. 

På gården finns dessutom ett magasinsbyggnad uppfört på 1870-talet, fram tills relativt nyligen fanns 

även stenkällare och ladugård. Genom den gamla ryggåsstugans placering intill vägen kan en äldre 

bystruktur anas. Längst söderut i bymiljön ligger den yngsta gården som är uppförd 1932 (Vedhult 

3:1). På fastigheten finns en ladugård från 1911 samt en stenkällare. 

Motiv för bevarande 
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse belägen längs en slingrande byväg. Byn har bevarat en äldre 

bystruktur med några byggnader kvar i ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen utgörs av en före detta 

högloftsstuga från 1700-talet, ett västsvenskt dubbelhus från tiden efter laga skifte samt ett yngre så 

kallat jordbruksegnahem. Gårdarna omges av ett småbrutet odlingslandskap med odlingsrösen och 

stenmurar.  

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap. Ryggåsstuga från 1700-talet, västsvenskt dubbelhus från 1904, jordbruksfastighet 

från 1932. 
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24. Gåshults gård, Bredareds socken 
Gården Gåshult ligger som en liten enklav bland mossar och barrskog i höjdområdena norr om 

Kulsjön, i Bredareds sockens nordligaste del. Denna karga del mellan Alingsås och Borås kallades av 

Linné på 1700-talet för ”Västgöta fjällar”.  

Gården Gåshult odlades upp på Vedens härads kronoallmänning och den omnämns första gången i 

jordeböckerna 1773. Efter ett antal skattefria år skattlades gården 1793 som 1/8 skattehemman. 

Lantmätaren beskriver på 1700-talet gården som mager och stenbunden, där endast 1,3 hektar var 

åker ark o h ä ge  till större dele  var ”fylld av li da erg”. Troligtvis fa s det y ket 
impediment i slåttermarken. Intill gården finns en bäck som rinner ner till Gåsesjön och där hade 

man en egen skvaltkvarn. Söder om gården fanns ytterligare en kvarn. Gåshult skiftades 1875 och 

delades då upp i tre brukningsenheter. Trots uppodling av ängsmarker till åker förblev åkerarealen i 

Gåshult jämförelsevis liten. 

Idag brukas Gåshult delvis med traditionella metoder. Markerna betas av kor och slåtter och 

efterbete är ännu aktuell. Området är 2021 föremål för att bli naturreservat. I markerna finns idag 

också gott om odlingshistoriska spår i form av stenmurar, hamlade träd och odlingsrösen. I Gåshults 

betesmarker och hackslåttäng återfinns en stor mängd ovanliga arter. Området klassas som 

riksintresse för naturvården. 

Motiv för bevarande 
Odlingslandskapet runt Gåshult innehåller betesmarker med mycket stor artrikedom. I 

odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små åkrar, stenmurar, odlingsrösen 

och hamlade träd som ger området en ålderdomlig karaktär. Marken brukas på traditionellt sätt med 

slåtter och efterbete. 

Uttryck för bevarande 
Ålderdomligt odlingslandskap med traditionella brukningsformer, förekomst av ovanliga arter. 
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25. Kärret och Bokhult, Tubbared, Toarps socken 
Gården Kärret är belägen sydost om Målsryd i södra delen av Toarps socken, vid den gamla vägen 

mellan Målsryd och Stackhult. Landskapet är av sprickdalstyp med höga kullar och dalgångar klädda 

med skog. Runt gårdarna öppnar sig landskapet och här finns öppna betes- och kulturmarker. 

Inklämt mellan två åkrar ligger ett kärr som använts till slåtter och i den torrare delen finns även 

inslag av ljunghed. I markerna kan man idag se spår efter tidigare odling i form av odlingsrösen och 

stenmurar och i närheten av gården finns hamlade askar. 

På 1890-talskartan omnämns Kärret som torp och hela området anges som äng förutom de små 

åkerlapparna närmast gården. Kärret låg tidigare under gården Tubbared som nämns i jordeböckerna 

1542 som kronohemman. Inägorna till gården Tubbared skiftades redan 1834 och utmarkerna 1872. 

Hemmanet omfattade då en brukningsdel samt tre övriga lägenheter, varav Kärret var en. 

Strax söder om gården Kärret ligger Bokhult 1:5 som är en gårdsanläggning av västsvensk typ. 

Gårdstypen kännetecknas av att ekonomibyggnader och mangårdsbyggnader är åtskilda, i det här 

fallet av en mindre körväg. Bokhult omnämns som ett 1/4 mantal kronohemman 1567, köptes till 

frälsehemman på 1600-talet av Gustaf Stenbock, indrogs till kronan efter reduktionen för att sedan 

skatteköpas 1795. Gården genomgick laga skifte 1881 och hade då tre brukningsdelar. 

Mangårdsbyggnaden är uppförd efter laga skifte 1894 som ett västsvenskt dubbelhus och fick en 

tidstypisk utformning. Ekonomibyggnader som ligger samlade på motsatta sidan av vägen utgörs av 

ladugård, uthus, stenkällare samt en verkstad eller smedja.   

Motiv för bevarande 
Området innehåller ett ålderdomligt odlingslandskap med öppna betesmarker och tidigare även 

slåttermarker. I markerna finns spår efter tidigare odling i form av odlingsrösen, äldre åkrar och 

hamlade träd. Gårdsanläggningarna, varav Bokhult 1:5 är av kulturhistoriskt värde, omges av ett 

landskap med stora landskapsmässiga värden där äldre brukningsvägar och vällagda stenmurar 

bidrar till helhetsintrycket. 

Uttryck för bevarande 
Odlingslandskap innehållande öppna betesmarker, stenmurar, odlingsrösen. Gårdsanläggning från 

1880-tal. 
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Samrådsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av 
Hässleholmen 3:1, Bodavallen 

Kommunstyrelsen s beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget med kommentar 

Sammanfattning  

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Bodavallens 
idrottsområde. Detaljplanen skapar förutsättningar för idrottsområdet att 
utvecklas över tid och för fler verksamheter att nyttja området. I området 
planeras ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter. Detaljplanen tillskapar fler byggrätter som möjliggör att 
framtida behov kan tillgodoses. 

Den norra entrén utgörs i planförslaget av både kvartersmark och allmän plats 
mark. Kommunstyrelsen ser svårigheter vid genomförandet och skötsel av 
denna yta. Samhällsbyggnadsnämnden bör pröva en reviderad planutformning i 
denna del.  

Ärendet i sin helhet 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Bodavallens 
idrottsområde. Detaljplanen skapar förutsättningar för idrottsområdet att 
utvecklas över tid och för fler verksamheter att nyttja området. I området 
planeras ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter. Detaljplanen tillskapar fler byggrätter som möjliggör att 
framtida behov kan tillgodoses. 

Detaljplanen är i linje med Översiktsplanens intentioner. Hela planområdet är 
utpekat i grönområdesplanen. Den aktuella ytan för detaljplanen är redan 
exploaterad med idrottsanläggningar och är därmed klassad på grund av 
rekreationsvärden Detaljplanen stärker de rekreationsvärden som redan finns i 
området och bedöms inte påverka angränsande befintliga naturvärden. Den 
grönyta som berörs planläggs som park. 

Planförslaget möjliggör ett samutnyttjande av både lokaler och parkeringsytor 
samt förtätning av idrottsverksamheter, vilket bidrar till god resurshushållning 
och mer effektiv markanvändning. Genom att flera idrottsverksamheter 
samlokaliseras kan det även bidra till minskade transporter. Området är 
tillgängligt med gång och cykel och har goda möjligheter att nås med 



Borås Stad 
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kollektivtrafik. Inne på planområdet planeras det vara  bilfritt förutom för 
behörig trafik. 

Planutformningen lever upp till Kommunstyrelsen planuppdrag om fullstor 
idrottshall, verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser, lokaler åt Borås 
AIK, utökade funktioner för gemensamma ytor, samlingslokal för allmänheten, 
att hela idrottsområdet bör ingå i detaljplanen, ytterligare byggrätter för att möta 
framtida behov av idrottslokaler och att möjliggöra att olika intressen förenas i 
området. 

Planförslaget lever upp till Kommunstyrelsens planuppdrag genom att 
möjliggöra för fler idrottsverksamheter att samlokaliseras vid Bodavallen. Det 
finns även utrymme för ytterligare idrottsverksamheter för att möta framtida 
behov. Kommunstyrelsen ställer sig därför positiv till detaljplanen.  

Kommunstyrelsens kommentar: 

Den norra entrén utgörs i planförslaget av både kvartersmark och allmän plats 
mark. Kommunstyrelsen ser svårigheter vid genomförandet och skötsel av 
denna yta. Samhällsbyggnadsnämnden bör pröva en reviderad planutformning i 
denna del.  

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, 2022-08-31 
2. Planbeskrivning - samråd, 2022-08-31 
3. Plankarta - samråd, 2022-08-31 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk Samhällsplanering 
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BORÅS BYGGER
SAMRÅD

Delegationsbeslut

§ PL 2022-002151

BN2020-2109

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hässleholmen, 
Hässleholmen 3:1 med lera, Bodavallen, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 2 september – 30 september 2022. 

Syfte och område

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 

idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 

inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 

föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 

allmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att området 
ska utvecklas över tid och ge möjlighet för ler att nyttja 
området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk 
helhet och skapa en helhetslösning för traik och angöring.

Allaktivitetshuset kommer att komplettera de beintliga 
funktionerna på Bodavallen för att fungera som en naturlig 

mötesplats för barn och vuxna som vill vara och umgås i en 

trygg miljö utanför hemmet.

Området omfattar idrottsområdet Bodavallen som ligger i 

anslutning till Bodaskolan, Hässleholmsparken, bostadshus, 

Boda återvinningscentral och avgränsas i söder av väg 40. Området omfattar delar av fastigheterna 
Hässleholmen 3:1 och Hässlehus 13 som båda ägs av Borås Stad. Större delen av området planläggs som 
kvartersmark för idrottsområde men i öst, söder och väst planläggs mindre delar för allmän plats park. 

Gällande detaljplan för området anger idrott och föreningsverksamhet samt park. Större delen av marken 
får endast bebyggas med mindre förrådsbyggnader, teknikbodar och läktare utan tak. För den beintliga 
idrottshallen i norr anger gällande detaljplan allmänt ändamål.

Planens inriktning bedöms förenlig med översiktsplanen. Enligt översiktsplanens markanvändningskarta 
ligger området inom park, grönområde, natur- & rekreationsområde där enstaka bebyggelse kan förekomma. 
Åtgärder som påverkar beintliga värden negativt undviks, medan kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder 
prioriteras. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten. 

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar inns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera

På boras.se/detaljplan/bodavallen kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer 
med detaljplaner i respektive stadsdel. 
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Delegationsbeslut

§ PL 2022-002151

BN2020-2109

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Bodaskolans matsal, Milstensgatan 25, Borås den  
13 september kl. 17:00 – 18:30. På mötet kommer representanter från kommunen innas tillgängliga för att 
berätta om förslaget och svara på frågor. 

Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till  
detaljplanering@boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. Vi vill gärna veta vad nästa generation tycker och 
tänker om sin stad, därför är barn alltid välkomna att följa med. 

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 30 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2020-2109), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till:  

Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 

synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha ler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter

Plankonsult Helena Rengemo, e-post: helena.rengemo@alstudio.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-08-30
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 

idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 

inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 

föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 

allmänheten. 

Planen ska skapa förutsättningar för att området ska utveck-

las över tid och ge möjlighet för ler att nyttja området. Målet 
är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa 

en helhetslösning för traik och angöring. 

Planförslaget kräver inga kompensationsåtgärder då natur 

och miljö ej påverkas negativt.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1 m.l, Bodavallen, Borås Stad, upprättad den 29 juni 2022.

1. Inledning

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 

idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 

inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 

föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 

allmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att områ-

det ska utvecklas över tid och ge möjlighet för ler att nyttja 
området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk 
helhet och skapa en helhetslösning för traik och angöring.

Allaktivitetshuset kommer att komplettera de beintliga 
funktionerna på Bodavallen för att fungera som en naturlig 

mötesplats för barn och vuxna som vill vara och umgås i en 

trygg miljö utanför hemmet.

Planområde
Området omfattar idrottsområdet Bodavallen som ligger i 

anslutning till Bodaskolan F-9, Hässleholmsparken, bostads-

hus, Boda återvinningscentral och avgränsas i söder av väg 

40. Området är ca 8,6 hektar stort och omfattar delar av 

fastigheterna Hässleholmen 3:1 och Hässlehus 13 som båda 

ägs av Borås Stad. Större delen av området planläggs som 

kvartersmark för idrottsområde m.m., men i öst, söder och 

väst planläggs mindre delar för allmän plats park. 

Inom planområdet inns två beintliga arrenden. Ett anlägg-

ningsarrende för mast och teknikbod och ett arrende för 

klubbhus.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger idrott och förenings-

verksamhet samt park. Större delen av marken får endast 

bebyggas med mindre förrådsbyggnader, teknikbodar och 

läktare utan tak. För den beintliga idrottshallen i norr anger 
gällande detaljplan allmänt ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 i beslut § 416 Samhälls-

byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 

detaljplanen för del av Hässleholmen 3:1 (Boda idrottsplats).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 i beslut 

§ 362 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-10-14 inriktningsbeslut 

som grund för avvägningar i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2022 

Granskning 4 kvartalet 2022 

Antagande 1 kvartalet 2023 

Laga kraft 2 kvartalet 2023

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 

detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Byggstart för allaktivitetshuset är beräknad till 2023.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Planområdets södra del domineras i dagsläget av gräs- och 

konstgräsytor. I norra delen av området inns en multiaktivi-
tetsyta. Beintliga byggnader består av en beintlig idrottshall 
i nordväst samt klubbhus/kansli och andra mindre komple-

ment till idrottsverksamheten, inkl. kylanläggning för isbana, 

centralt i området mot parken i väster.

Väster om planområdet ligger Hässleholmsparken, en 

kuperad naturpark med gångvägar och elljusspår. Norrut 

återinns Bodaskolan, en skola för F-9 med byggnadskroppar 
på 1-4 våningar, och söder om planområdet går väg 40. 

Österut ligger bostadsområdet Boda, som närmast planområ-

det domineras av lamellhus i 3-4 våningar. I sydöst inns en 
återvinningscentral samt industri- och handelslokaler.

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i den norra delen som 

är avsett för ett allaktivitetshus med bland annat en fullstor 

idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter. 

Byggrätten är tilltagen för att även möjliggöra eventuella 

framtida behov som inte är kända idag. Exempelvis har 
simhall diskuterats men ska enligt beslut från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen inte prioriteras i dagsläget. Samman-

lagt tillåts bebyggelse om 6 500 kvadratmeter byggnadsarea, 

varav 900 utgörs av den beintliga idrottshallen. Högsta 
tillåtna höjd är 12 meter nockhöjd.

Även i mitten av området tillåts bebyggelse, som är avsedd 

för exempelvis klubbstuga, omklädningsrum, förråd med 
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mera. Byggrätten är fördelad på tre områden som totalt 

omfattar cirka 5 300 kvadratmeter. Högsta tillåtna höjd här 

är 6 meter nockhöjd. 

Längst i söder möjliggörs ett parkeringsdäck/parkeringshus 

för eventullt framtida behov. Högsta tillåtna höjd för byggna-

den är 9 meter nockhöjd. 

Allaktivitetshuset planeras innehålla en fullstor idrottshall 

med läktarplats för 500 personer med tillhörande omkläd-

ningsrum och föreningsförråd. Till detta tillkommer kansli-

lokaler, serveringsytor samt en lexibel samlingslokal.

I allaktivitetshuset planeras även skollokaler i form av 

lärosalar, grupprum och biutrymmen.

Stadsbild och gestaltning
Planen har ingen större inverkan på stadsbild eller land-

skapsbild, då läget är relativt undanskymt och ny bebyggelse 

endast kommer vara synlig från det direkta närområdet.

God gestaltning och genomtänkt placering av nya byggnader 

är viktigt för att stärka platsens attraktivitet och trygghet. 

Ambitionen ska vara att skapa en byggnad som blir en 

ljuslykta i området, som genom sin form och sitt innehåll 

får en magnetisk dragningskraft och kan bidra med energi, 

trygghet och stolthet. En målsättning med allaktivitetshuset 
ska vara att skapa positiva associationer kring Hässleholmen 

och Boda och öka känslan av gemenskap och närhet.

Historik och kulturmiljöer 
Planområdet i sig har ingen nämnvärd kulturhistorik. Kring 

planområdet ligger bostäder från sent 60-tal, som dock 

genomgått lertalet förändringar i utseende sedan dess.

Bostäder 
Inga bostäder inns eller skapas inom planområdet. Öster 
om planområdet inns ett område med lerbostadshus i 3-4 
våningar. 

Arbetsplatser
Inga arbetsplatser inns inom planområdet. 

Ett fåtal arbetsplatser skapas inom allaktivitetshuset, bland 
annat inom skolväsendet.

Offentlig service
Ingen offentlig service inns inom planområdet. I närheten 
inns Bodaskolan F-9, Boda Återvinningscentral, Folktand-

vården och Hässleholmens kyrka.

Visionsbild, allaktivitetshus (Okidoki arkitekter, 2020).
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Inom allaktivitetshuset skapas utrymmen för skola.

Kommersiell service
Möjlighet till kaféverksamhet skapas i allaktivitetshuset.
I dagsläget inns ingen kommersiell service inom planområ-

det. I närheten inns matbutiker, bilservice, apotek med mera.

Tillgänglighet
Planområdet är i huvudsak plant, och platsens och bygg-

nadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 

personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie för det föreslagna allaktivi-

tetshuset. Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid 

tre olika tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsol-

stånd och höstdagjämning.

Enligt solstudien medför allaktivitetshuset ingen ytterligare 

skuggning av omkringliggande bostäder. Bedömningen är att 

byggnadens skuggning inte kommer påverka omgivningen 

negativt. 

21:a mars kl 9:00 21:a juni kl 9:00 21:a dec kl 9:00

21:a mars kl 13:00 21:a juni kl 13:00 21:a dec kl 13:00

21:a mars kl 17:00 21:a juni kl 17:00 21:a dec kl 17:00

Sektion över allaktivitetshuset och dess omgivning (Landskapsgruppen, 2022).

Skuggstudier över allaktivitetshus (Tyréns, 2022).
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3. Gator och traik

Gatunät
Detaljplanområdet har i dagsläget en bra koppling till 

gatunätet. I dagsläget ansluter området till övrigt gatunät via 

Milstensgatan i norr och Sjumilagatan i söder.

Vid utfarten från Boda återvinningscentral uppstår konlikter 
med traik till och från idrottsområdet och traik från 
återvinningscentralen. Utfarten från återvinningscentralen 

ansluter till Sjumilagatan där gatan övergår till delad gång- 

och cykelbana. Traikförslaget innebär en viss förbättring av 
traiksituationen vid återvinningscentralen.

Gång- och cykeltraik
Gång- och cykelkopplingar inns i dagsläget till området 
via ett lertal gång- och cykelbanor samt några vägar för 
blandtraik.

Idag råder blandtraik på delar av områdets gång- och 
cykelbanor. Orsaken är att det centralt i området inns en 
parkeringsplats och en klubbstuga som fordon behöver nyttja 

områdets gångbanor för att ta sig till, se bild nedan.

En ökad separation mellan motorfordon och fotgängare och 
cyklister planeras i området för att öka traiksäkerheten. I 
södra delen av planområdet planeras en utökad parkering, 

med direktkoppling för fotgängare mellan de beintliga 
gräsplanerna.

Kollektivtraik i området kring Bodavallen (Sweco, 2021).

Gång- och cykelbanor som kantar området knyts samman 

genom planområdet. Detta kopplar samman allaktivitetshu-

set och områdets idrottsfält med Borås Stads huvudcykel-

stråk.

Cykelparkering krävs för 5% av maximalt antal besökare 

enligt Borås Stads parkeringsregler. Det innebär 26,5 platser 

för idrott baserat på 530 besökare samt 4,3 platser för 

förskola baserat på 70 barn och 16 personal.

Kollektivtraik
Det inns goda möjligheter till utnyttjande av kollektivtraik. 
Busshållplatserna Bodaskolan och Bodagatan ligger inom 

200-300 meter från planområdet och traikeras av buss-
linjerna 1, 3 och 5, se bild nedan. Linje 1 traikerar mellan 
Sjöbo och Brämhult och avgår var sjätte minut i varje rikt-

ning under högtraik och tio- och tjugominuterstraik övrig 
tid. Linje 3 traikerar mellan Borås Arena och Kyllared och 
avgår var trettionde minut i varje riktning. Linje 5 traikerar 
mellan Brämhult och Sjömarken och avgår var femtonde 

minut i varje riktning under högtraik och var trettionde 
minut övrig tid. Ingen linje traikerar området under nätter.

Borås Central ligger 20 minuters resväg bort, varifrån direkt-

tåg inns mot bland annat Göteborg, Uddevalla, Varberg och 
Kalmar.

Biltraik och bilparkering
Planområdet avgränsas av väg 40 i söder. Något öster om 

området går Smörhulegatan i nordsydlig riktning och norrö-

ver går Åsvägen.

Beintliga gång- och cykelkopplingar i området utifrån traikutredning av Sweco.
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Framtaget traikförslag innebär att endast behörig motor-
traik tillåts köra in till det centrala området via en ny till-
fartsväg i väster. Resterande motorfordon till idrottsområdet 

hänvisas till en parkeringsyta vid områdets södra sida.

För mer detaljer, se separat traikutredning. Traikutred-

ningen har utrett lera möjliga lösningar och förespråkar 
ett annat alternativ. Kommunen har dock valt att prioritera 

bilfria gång- och cykelstråk i öster varför den lösning som 

visas här har valts.

Besökare till allaktivitetshuset parkerar norr om idrottsområ-

det, på Bodaskolans parkeringsplats. Eftersom tillfällen när 
människor väntas besöka allaktivitetshuset och skolan inte 

sammanfaller bedöms verksamheternas parkeringsplatser 

kunna samnyttjas, vilket även är en del av samhällsbyggnads-

nämndens inriktningsbeslut. Fordon som kräver angöring 

intill allaktivitetshuset, som till exempel avfallsfordon, angör 

norrifrån på kvartersmark via Milstensgatan. Även personer 
med behov av parkering för rörelsehindrade angör den vägen.

Troligtivs kommer de lesta besökarna ta sig till området till 
fots eller cykel till vardags. Vid större evenemang kommer 

det dock att komma mer bilar och även bussar från andra 

städer för att närvara. 

Traikförslag för Bodavallens idrottsområde (Sweco, 2021).

Parkering vid det planerade allaktivitetshuset (Landskapsgruppen, 2022)
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Eftersom aktiviteter i idrottsområdet huvudsakligen sker 
på andra tider än skol- och förskoleverksamheten bedöms 

parkeringsplatser kunna samnyttjas. Sammanlagt bedöms 114 

platser behövas. Dessa kan i stort sett lösas genom att nyttja 

beintliga parkeringar norr om planområdet. Utöver detta 
inns parkeringsmöjligheter i södra delen av planområdet.

Övergripande traikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till traik-

systemet har Borås Stad tillsammans med Traikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärds-
valsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling 

och förväntade traikökning i ett övergripande perspektiv, 
och tar upp behovet av åtgärder i traiksystemet för att 
hantera en växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 

arbetat med en utökad utredning av samtliga vägmot i syfte 

att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 

för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med väg 40 

tillsammans med Traikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 

gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-

former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med Traikprogram. Traikpro-

grammet har skickats ut på remiss under våren 2022.

Genomförd traikutredning visar att påverkan på belast-
ningsgraden i det omkringliggande vägnätet är måttlig. 

Exploateringen väntas medföra att ytterligare 50 fordon 
kommer traikera Bodarondellen i maxtimmen vilket är en 
bråkdel av dagens traikering på totalt 2000 fordon i maxtim-

men.

Riksintressen
Väg 40 som utgör riksintresse ligger direkt söder om plan-

området men bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. 

Bodarondellen som ligger närmast planområdet är tidvis 

hårt belastad och bedöms få ett tillskott på ca 50 fordon till 

följd av planförslaget. Idag uppskattas att ca 2000 fordon 

belastar rondellen och ett tillskott på 50 fordon bedöms ge 

ringa effekt på framkomligheten. Inga åtgärder för att öka 

kapaciteten bedöms därmed behövas.

4. Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 

avlopp.

Från norr, fram till Bodagatan löper en dricksvattenledning 

och en spillvattenledning längs plangränsens östra sida. 

Längs samma sträcka löper också en dagvattenledning Vid 

Bodagatan ansluter spill-, dag- och dricksvattenledningar. 

Dagvattenledning som ansluter fortsätter längs plangränsens 

östra sida till ett dagvattenutlopp. Vid Bodagatan fortsätter 

en spillvattenledning och en dricksvattenledning som löper 

genom själva utredningsområdet. Spillvattenledningen 

fortsätter söderut längs väg 40.

Förslag till dagvattenhantering beskrivs i kapitel 6 under 

rubrik Skyfall och dagvatten. 

Värme
Möjlighet inns att ansluta till beintligt fjärrvärmenät som är 
utbyggt i området.

El, tele och iber
I området inns i dagsläget ledningar samt en tranformator-
station.

Avfall
Sopbil föreslås angöra norrifrån till allaktivitetshuset. Vid 

behov kan sopbil angöra söderifrån till mitten av området. 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 

vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 

Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-

handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 

följas.

5. Mark

Natur och vegetation
Planförslaget innebär endast mindre förändringar i den fysiska 

miljön. 

Biologisk mångfald
Hässleholmsparken i väster ingår i Länsstyrelsens lövskogs-

inventering och anges ha naturvärdesklass 3. Området är 

kuperat och trädbevuxet, och har höga naturvärden samt 

höga frilufts- och rekreationsvärden samt stadsvärden. Enligt 
Borås Stads grönområdesplan har området klass II, mycket 

högt värde. Området påverkas inte av planförslaget. Det inns 
ingen annan värdefull natur som påverkas av planförslaget. 
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Rekreation och kulturlandskap
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till 

några ökade störningar eller betydande förluster. Det inns 
inga kända kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer 

av riksintresse i området. Planförslaget innebär att beintlig 
idrottsplats kan utvecklas med ler idrottsaktiviteter och 
även kompletteras med andra aktiviteter. Platsen kan därmed 

utvecklas till en tryggare mötesplats för ler.

Lagenligt skyddad natur
Det inns ingen skyddad natur som påverkas av planförslaget. 
Trädrader som kan omfattas av generellt biotopskydd för 

allé inns dock inom området. Trädraderna ligger i gällande 
detaljplan inom kvartersmark men föreslås i planförslaget 

omfattas av användning PARK. Detta bedöms positivt för 

möjligheten att säkerställa att träden bevaras. 

Klimatanpassning
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till 

ökade störningar. Planen har inte negativ inverkan på luft-

kvaliteten, buller, vattenkvaliteten eller andra klimataspekter.

Hushållning med naturresurser
Planen påverkar inte hushållning av naturresurser negativt.

Grönområdesplan
Hässleholmsparken, väster om planområdet, deinieras som 
Klass III i grönområdesplanen. Klass III omfattar grönom-

råden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden 

är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på 

annan plats i närområdet. Planförslaget bedöms inte påverka 

parken negativt.

Kompensationsåtgärder
Planen kräver inga kompensationsåtgärder då varken djur 

eller natur bedöms påverkas negativt.

Geoteknik och Radon
En byggnadsgeologisk kartering , utförd av K-konsult 
1983-05-26 visar att grunden utgörs av sandig, siltig morän 

på berg. I de låglänta delarna i väster täcks moränen av torv 

och siltig torv. Torvens mäktighet varierar mellan 0,4-1,5 

meter. Moränen är tjälskjutande men inte sättningsbenägen 
för normalt förekommande laster. Områdets totalstabilitet är 

betryggande och risk för skred föreligger inte.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-

råde vad avser radon.

Inför granskning kommer en geoteknisk utredning tas fram.

Förorenad mark
Ingen annan verksamhet än idrott och skola har varit aktivt 

i planområdet. Det inns inte heller pågående eller nedlagda 
miljöstörande verksamheter i närheter förutom sydväst om 

fastigheten. Där inns en bilverkstad som verkar vara väl 
skött och ny. Tidigare har en konsult utfört en markmil-

jöundersökning på fastigheten, den visade inga betydande 

föroreningar. 

Inför granskning kommer en markmiljöundersökning utföras 

för att fastställa markens lämplighet för känslig verksamhet i 

norr och utreda om det inns föroreningar i områden där väg 
ska byggas, främst med tanke på användning av massor och 

avfallsklassning.

6. Vatten
Området innehåller inga vattendrag.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Översvämning 
Utredningsområdet har inga problem med översvämningar 

från vattendrag, men ett antal lågpunkter inom området 

riskerar att bli översvämmade vid större regn, se bild på nästa 

sida.

Skyfall och dagvatten
Idag utgörs marken inom planområdet främst av gräs- och 

konstgräsytor. Planförslaget beräknas öka mängden hård-

gjord yta.

Marken inom planområdet sluttar lätt från norr till söder och 
är beläget lägre än omgivande mark. Markhöjden varierar 
ungefär mellan +180 och +185 m.ö.h. Höjden för omgivande 

område i väst och öst uppgår till ungefär +200 m.ö.h.

Trädallé i östra delen av planområdet.
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Området avvattnar ytligt huvudsakligen söderut till en större 

lågpunkt i form av ett dike/större bäck. Flera lågpunkter 

inns inom planområdet, se bild nedan. Bostadsområdena 
österut och även skogsområdet västerut avvattnar mot 

planområdet.

Fördröjning av dagvattnet har beräknats i enlighet med 

Borås krav 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. Efter exploatering 
föreslås dagvattnet i den norra delen av området huvudsak-

ligen att fördröjas i en större beintlig lågpunkt. Dagvattnet 
föreslås att hanteras i en multifunktionell yta där så väl 

rening som fördröjning sker. I den södra delen av området 

föreslås vägvattnet att hanteras i diken för fördröjning och 

viss rening.

Dagvattenutredningen (Tyréns, 2022-06-16) rekommenderar 
att den centrala lågpunkten enbart nyttjas för att hantera 

dagvatten inom området. Ytan föreslås nyttjas som en 

multifunktionellyta och att huvudsaklig dagvattenrening sker 

över en översilningsyta. Fördröjningen sker i en nedsänkning 

i den multifunktionella ytan. I och med att ytan är mycket 

stor, inns det potential att nyttja den för olika typer av 
lösningar. Således inns det en viss lexibilitet för hur hante-

ring av dagvatten sker här. Viktigast är att ytan förblir avsedd 

för hantering av dagvatten.

De dagvattenlösningar som har simulerats i föroreningsbe-

räkningarna är en multifunktionell yta samt makadamdiken. 

Föroreningshalter har simulerats i StormTac och den 

sammantagna bedömningen för utredningsområdet efter 

exploatering är att utredningsområdet inte riskerar att 

påverka recipienten negativt. För mer detaljerad information, 

se dagvattenhantering.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 

lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 

höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna bort från 

byggnader.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 

har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det inns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-

vatten och ytvatten. Det inns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. 

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) visas vattendra-

gens statusklassning för vattenkvaliteten utifrån kemisk och 

ekologisk status.

Figur över rinnvägar och lågpunkter inom utredningsområdet och dess omgivning. 
Svarta pilar illustrerar rinnvägsriktning. Bild g jord i Scalgo Live (Tyréns, 2022).

Principskiss av föreslagen dagvattenlösning (Tyréns, 2022).
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Avvattning sker huvudsakligen till recipienten Lillån, 

delsträckan Centrala Borås, som slutligen mynnar ut i Viskan, 

delsträckan Öresjö till centrala Borås. Lillån är en vattenfö-

rekomst som är klassad i VISS-registret med avseende på 

ekologisk och kemisk status och har fastställda miljökvalitets-

normer, MKN, (kvalitetskrav) på god ekologisk status 2021 
samt god kemisk ytvattenstatus.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 

föreslagen planåtgärd.

7. Sociala perspektiv

Trygghet
Utöver den förbättring av den fysiska säkerheten i traik-
situationen är ambitionen i enlighet med inriktningsbeslutet 

att detaljplanen och allaktivitetshuset ska bidra till att stärka 

områdets identitet, trygghet och stolthet. Ambitionen är 

också att skapa positiva associationer kring Hässleholmen 

och Boda och öka känslan av gemenskap och närhet.

Bandyn har, genom FOF, efterfrågat övertryckshall över 

isbanan vilket möjliggör en längre användningsperiod och 

energieffektivisering. Det går inte i linje med inriktningsbe-

slutet punkt där stor vikt ska läggas på arkitektonisk utform-

ning som bidrar till trygghet i området och möjliggörs därför 

inte i planförslaget. En sådan hall kräver en höjd på 20-25 
meter och skapar helt slutna sidor. Anläggningen skulle 

dominera landskapsbilden i området och ändra karaktären 

med ler trånga och/eller mörka ytor.

Identitet
Platsens identitet som idrottsanläggning utvecklas i och 

med skapandet av allaktivitetshuset, som blir en anläggning 

för tillresande lag och idrottare. Byggnaden föreslås få ett 

identitetsskapande utseende för att förstärka denna karaktär.

Mötesplatser
Området är en mötesplats framförallt för elever, barn och 

unga men även för vuxna idrottsutövare. Allaktivitetshuset 

skapar lertalet nya mötesplatser, både för de boende i 
närområdet och för inresande.  

8. Störningar på platsen
Planområdet kommer att påverkas av buller från väg 40 och 

återvinningscentralen, risker kopplade till transporter av 

farligt gods på väg 40 och risker kopplat till kylanläggningen 

inom planområdet. Det inns inga risker för översvämning 
kopplat till vattendrag, dock inns lågpunkter inom området 
som riskerar att översvämmas vid nederbörd.

Risk
Möjliga risker innefattar farligt gods på väg 40 samt kylan-

läggningen tillhörande bandyplanen. Sammantaget bedöms 

miljöpåverkan avseende säkerhet vara låg.

Direkt söder om planområdet går väg 40 som är transportled 

för farligt gods. En riskbedömning (Bengt Dahlgren, 
2021-10-26) har gjorts för att klargöra eventuella åtgärder 

som krävs för att platsen ska vara lämplig för den föreslagna 

användningen. Om läktare eller liknande önskas närmare väg 

40 än 60 meter är det acceptabelt om det kombineras med en 

fysisk barriär i form av en vall eller mur på aktuellt område. 

Vallen/muren bör vara minst 2 meter hög, med valfri bredd, 

och ha en längd som gör att en rak linje från vägen förbi 

vallen/muren till läktaren blir minst 60 meter, se  exempel 

ovan. Läktarens höjd kan överstiga vallens/murens höjd då 

publiken förväntas omgående ta sig till marknivå eller norrut 

på läktaren. I övrigt krävs inga riskreducerande åtgärder för 

farligt gods.

Exempel på placering av vall/mur (B) om läktare eller liknande (A) placeras 
inom 60 meter från vägen (Bengt Dahlgren, 2022).

Karta över riskkällornas placering i relation till planområdet. A: väg 40. B: 
Återvinningscentral. C: Isbana med ammoniaksystem, kylmaskinrum vid pilens 
spets (Bengt Dahlgren, 2021).
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Inom planområdet ligger en kylanläggning innehållande 

ammoniak. Riskutredningen har kompletterats (Bengt 

Dahlgren, 2022-04-04) för att klargöra risker för kylanlägg-

ningens närområde och vilka eventuella skyddsavstånd och 

skyddsåtgärder som krävs. Resultaten visar att eventuella 

utsläpp kan leda till skadliga koncentrationer på stora avstånd 

från anläggningen men på grund av utsläppens begränsade 

varaktighet bedöms risknivån vara acceptabel.

En begränsad risk inns att personer i det absoluta närom-

rådet utsätts för höga koncentrationer ammoniak vid ett 

läckade. Larm i lokalerna ökar sannolikheten för dessa 

personer att hinna sätta sig i säkerhet.

Den samlade bedömningen är att risknivån för den aktuella 

anläggningen är acceptabel utan att riskreducerande åtgärder 

behöver vidtas. Inga särskila begränsningar i markanvänd-

ning behövs med avseende på undersökta risker kopplade till 

kylanläggningen.

Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av buller från väg 40 och återvin-

ningscentralen.

Riktvärden för traikbuller inom områden för idrottsverk-

samhet inns ej. Riktvärden för traikbuller inom de delar 
av skolgård som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet ligger på en ekvivalent ljudnivå för dygn på 50 

dBA. Föreslagen skolgård klarar uppsatta riktvärden.

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 

buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till ökat 

buller som kan störa omkringliggande bostäder. Området 

används redan idag som idrottsområde och användningen 

kommer fortfarande vara densamma.

Ljusstörningar
Inom planområdet inns strålkastare för idrottsplanerna. 
Planförslaget medför ingen förändring.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 

luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

genom vårt medlemskap i EU.

Det inns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med lera. Luftföro-

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 

tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 

vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

Topograi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 

inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 

grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser

Allmänna platser
Bestämmelsen GCVÄG innebär att området är avsett för 

gång-, cykel- och mopedtraik. Även komplement som 
behövs för vägens funktion ingår i användningen. Biltraik 
får passera över området för att ta sig till kvartersmarken. 

Bestämmelsen PARK syftar till grönområden som kräver 

skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I använd-

ningen ingår även komplement till parkens användning.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 

allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 

kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
I planområdet används beteckningarna E

1, 
R och S.

Transformatorstation: Beteckningen E
1
 tillåter att det inom 

området placeras transformatorstation, detta avser i det här 

fallet en beintliga transformatorstation. 

Besöksanläggningar: Beteckningen R syftar till besöksan-

läggningar och områden för verksamheter som riktar sig till 

besökare. Här ingår sport- och idrottsverksamheter, kultu-

rella och religiösa verksamheter samt övriga besöksverksam-

heter. Användningen är bred då gränserna mellan sådana 

verksamheter ofta är lytande, samtidigt som de har liknande 
behov och krav på kommunikationer och tillgänglighet. Även 

komplement till verksamheten besöksanläggningar ingår i 

användningen, exempelvis parkeringar för anläggningarnas 

behov.

Skola: Beteckningen S står för förskola, fritidshem, skola 

eller annan jämförlig verksamhet, och inns i plankartan då 
allaktivitetshuset planeras att inrymma skollokaler.

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen gc-väg

1
 betyder att gång- och cykelväg ska 

innas. I detta fall är avsikten att beintliga placeringar 
behålls. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Områden markerade med prickar betyder att marken inte får 

förses med byggnad.
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Områden markerade med kors får enbart förses med 

komplementbyggnader, såsom till exempel mindre förråd, 

teknikbodar eller läktare.

Beteckningen ö
1
 betyder att marken endast får förses med 

parkeringsdäck, parkeringshus eller förrådsbyggnader.

Beteckningarna h
1
, h

2
 och h

3
 reglerar höjd på byggnadsverk. 

Byggnader på områden med h
1
 får ha en högsta nockhöjd på 

12 meter, på områden med h
2
 en högsta nockhöjd på 9 meter 

och på områden med h
3
 en högsta nockhöjd på 6 meter. 

Nockhöjd är deinierat som avståndet från den medelnivå 
som marken har invid byggnaden till yttertakets högsta del. 

Delar som sticker upp över taket som skorstenar och ventila-

tionstrummor räknas inte in.

Bestämmelsen n
1
 innebär att marken avses användas som 

parkeringsyta. 

Bestämmelsen u
1
 innebär att marken reserveras för allmän-

nyttiga underjordiska ledningar. 

Bestämmelsen m
1
 syftar till att byggnad placerad mindre 

än 30 meter från äg 40 ska klara av en eventuell olycka med 

farligt gods på vägen, och skydda de personer som kan 

beinna sig i byggnaden. 

Bestämmelsen m
2
 syftar till att skydda personer som beinner 

sig på läktare inom 60 meter från väg 40 vid en eventuell 

olycka med farligt gods på vägen.

Bestämmelsen f
1
 syftar till att säkerställa att byggander 

utformas utan baksidor, då baksidor kan upplevas otrygga 

och oattraktiva. Avsikten med att ha fönster i alla riktningar 

är att stärka upplevelsen av liv och rörelse i området samt att 

ge ljus till omgivningen när det är mörkt. 

Bestämmelsen e
1
 betyder att byggnader som uppförs inom 

detta område inte får ha större byggnadsarea än 6 500 m2 

sammanlagt. Byggnadsarea kan kort beskrivas som den yta 

som en byggnad upptar på marken.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision. Målet att 
människor ska mötas i Borås samt stadens vision om ett 

gemensamt ansvar för barn och ungas utveckling uppfylls 

särskilt väl av planen, då planen innefattar ett mötesskapande 

allaktivitetshus samt skollokaler vilket gagnar många unga.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 

ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Enligt markanvändningskartan ligger området inom park, 
grönområde, natur- & rekreationsområde där enstaka bebyg-

gelse kan förekomma. Åtgärder som påverkar beintliga 
värden negativt undviks, medan kvalitets- och tillgänglighets-

främjande åtgärder prioriteras. Planens inriktning bedöms 

förenlig med översiktsplanen. Planeringsprinciper som 

särskilt berörs av planen är: 

 » Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av 

hög kvalitet ska säkerställas.

 » Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet genom 

att vara säkra och trygga med god framkomlighet.

 » Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet 

utvecklas så att många kan nå och använda dem. Det är 

särskilt viktigt i områden med brist på allmänna ytor.

 » Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det 

offentliga rummet och i traikmiljöer.

 » Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och 

fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska 

trygga skolvägar säkerhetsställas vid beintliga och vid 
planering av nya, skolor/förskolor.

Utöver de punkter nämnda under Vision 2025 bidrar även 

planen till att stadens invånare kan ha en hälsosam livsstil 

då möjligheten till fysisk aktivitet ökas genom ett allaktivi-

tetshus. Att målpunkter likt denna placeras utanför stadens 

centrala delar går väl ihop med Borås Stads strategier.

Miljömål
Planen strider vare sig mot de nationella miljömålen, Västra 

Götlands regionala tilläggsmål eller miljömålen för Borås 

Stad.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 

rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 

buller eller risk.

Behovsbedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 

detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 

redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
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användning för idrottsplats, idrottshall, samlingslokal och 

skola. I planbestämmelser begränsas möjligheterna att bygga 

inom zonen som påverkas av risker kopplade till farligt gods. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-

skrivning, MKB, inte erfordras på grund av att planförslaget 
inte medför några risker eller störningar för omgivningen. 

De miljö- och hälsofrågor som behöver beaktas bedöms 

kunna hanteras inom planarbetet genom planens utformning 

eller genom att utredningar tas fram och eventuella åtgärds-

förslag arbetas in i planen. Planen medför endast mindre 

förändringar i en miljö som redan är ianspråktagen och 

bedöms inte få konsekvenser utanför det närmaste området. 

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen ansvarar för utförande samt drift och underhåll 

av allmänna platser (natur, gata). Inom kvartersmark ansvarar 

fastighetsägaren, kommunen, för samtliga åtgärder inom sin 

egen fastighet. Ansvarsfördelning sker mellan kommunens 

förvaltningar. 

 » Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för byggna-

tion av allaktivitetshus med tillhörande angöring, 

utbyggnation av parkering i södra delen av planområ-

det, gc-vägar samt gångbana mellan fotbollsplanerna. 

Detaljplanen möjliggör även för ny tillfartsväg inom 

kvartersmark i områdets västra del, se rubrik 3, Gator 

och traik.

 » Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll 

av allmän platsmark. 

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, 

fjärrvärme, samt avfallshantering. 

 » Borås Elnät AB ansvarar för allmänna ledningar för el.

Avtal
Genomförandet av detaljplanen berör olika förvaltningar 

inom kommunen och avtal mellan berörda förvaltningar kan 

komma att behöva upprättas eller justeras. 

Inom området inns beintliga ledningar för VA, el och 
iber. I plankartan inns bestämmelse om markreservat u för 
allmänna underjordiska ledningar. Respektive ledningsägare 

ansvarar för att säkerställa rättigheter för ledningarna genom 

servitut eller ledningsrätt.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet omfattar del av fastigheterna Hässleholmen 3:1 

och Hässlehus 13. Båda fastigheterna ägs av Borås Stad. 

Ingen fastighetsbildning erfordras för att genomföra planen.

Ekonomi
Kommunen får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den 

värdeökning av fastigheterna som detaljplanen medför.

Borås Stad som kommun och fastighetsägare får kostnader 

för byggnation av allaktivitetshuset, utbyggnad av tillfartsväg, 

gc-väg och parkering samt drift och underhållskostnader. 

Kostnaderna fördelas på respektive förvaltning. Lokalför-

sörjningsförvaltningen får kostnader för byggnation i form 

av allaktivitetshus, parkering, vägar och gc-vägar inom 

kvartersmark.

Tekniska förvaltningens kostnader omfattar drift och 

underhåll för allmän platsmark. 

Borås Energi och Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då allaktivitetshuset ansluts till det allmänna 

VA-nätet. 

Planarbetet inansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 

kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den 

bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten. 

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Riskutredning (Bengt Dahlgren, 2021-10-26).

 » Riskutredning ammoniakanläggning (Bengt Dahlgren, 

2022-04-04)

 » Dagvattenutredning (granskningshandling) (Tyréns, 
2022-06-16).
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» Traikutredning (Sweco, 2021-11-11).

 » Förstudie, Bodavallen Allaktivitetshus (Okidoki Arki-

tekter, 2020-04-08).

 » Parkeringsberäkning (Landskapsgruppen, 2022-06-07)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Helena Rengemo 

och Kaj Norberg. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 

Plan- och bygglovschef

Sara Aneljung 

Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Caroline Wiberg 

Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 

och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 

plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 

till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 

fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 

att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-

nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 

vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 

kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 

En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 

påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för beintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 

värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 

på boverket.se.

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 

den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 

exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 

en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 

mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 

planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 

Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 

som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 

genomförandetiden är slut inns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 

ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 

får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 

sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 

våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 

som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 

vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 

sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 

placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 

på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 

(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-

beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 

granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 

på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 

en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 

redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 

lera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 

och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 

bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår lera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-

nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

http://boras.se/detaljplan
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helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-

byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 

skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 

möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 

innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 

kommer, desto ler saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 

Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 

att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 

åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-

nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-

ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 

av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista 

gång. Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna 

in dem skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är 

slut. Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-

det till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Om förslaget ändras mycket efter granskningen kommer 

detaljplanen att granskas igen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 

När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 

 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 

du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-

sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 

även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 

om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-

planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 

synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 

du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 

inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 

på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 

överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 

sex månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd.

Planprocessen.

https://www.boras.se/anslagstavlan
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Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 

 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 

ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 

 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 

bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 

 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 

igenom.

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-

vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 

natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 

eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 

speciik plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 

såsom Länsstyrelsen och Traikverket, med lera.



samhällsbyggnadsförvaltningen

postadress
 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås

besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås

telefon
033-35 85 00

e-post
detaljplanering@boras.se

 webbsida
boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
http://boras.se/detaljplan
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
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KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

ö1 Marken får endast förses med byggnad i form av
parkeringsdäck/parkeringshus eller förrådsbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 12 meter
h2 Högsta nockhöjd är 9 meter
h3 Högsta nockhöjd är 6 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Skydd mot störningar
m1 Fasad mot riksväg 40 utförs obrännbar eller i brandteknisk klass EI

30
Läktare eller åskådarplats får endast anordnas om det finns skydd i
form av bebyggelse eller mur/vall mot riksväg 40. Skyddet ska vara
minst 2 meter högt och ha en längd som gör att en rak linje från
vägen förbi skyddet till läktaren/åskådarplatsen blir minst 60 meter.

Ny byggnad ska utformas så att ingen sida upplevs som baksida.
Fönster ska finnas på fasader i alla riktningar.

Största byggnadsarea är 6500 m²
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Utformning
f1

Utnyttjandegrad
e1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga kraft 

INFORMATION
Planavgift debiteras vid bygglov
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark

Borås Stad, Västra Götalands län
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Detaljplan för Hässleholmen
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Upprättad 2022-08-22 Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Helena Rengemo
Plankonsult
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Granskning 
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Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Planbesked för Byttorp, Byttorpslund 19 m.fl. 

 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för Byttorpslund 19 
m.fl. samt att avslå förfrågan om direktanvisning på del av kommunens mark 
Byttorp 3:1.  

 

 

 

Datum 

2022-09-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-09-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2022-10-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00528 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Kristina Axelsson 
 
Datum 

2022-09-21 Bengt Himmelmann  

  Avdelningschef 

 

Sp4 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Axelsson 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-10-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00528 3.1.1.1 

  

 

Planbesked för Byttorp, Byttorpslund 19 m.fl. 

Kommunstyrelsen s beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för Byttorpslund 19 
m.fl. samt att avslå förfrågan om direktanvisning på del av kommunens mark 
Byttorp 3:1.  

Ärendet i sin helhet 

Cernera har i handlingar daterade 22-06-14 skickat in en ansökan om 
planbesked för Byttorp,  

Byttorpslund 19 m.fl. samt en förfrågan om direktanvisning på kommunens 
fastighet Byttorp 3:1. 

Det inskickade förslaget visar på en förtätning längs med Alingsåsvägen och 
omfattar både privata fastigheter och kommunens mark. Förslaget stämmer 
överens med översiktsplanen som pekar ut Alingsåsvägen som ett viktigt 
utvecklingsstråk.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram en ny trafiklösning i korsningen 
Alingsåsvägen-Fjällgatan och byggnationen pågående. I trafiklösningen ingår en 
gestaltningsplan som omfattar den delen av kommunens mark som exploatören 
vill ta i anspråk i sitt förslag. På grund av att kommunen själva har behov av 
marken bör förfrågan om direktanvisning avslås.  

Planområdet ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt område som speglar sin tids 
trädgårdsstadsideal. Kulturmiljön tillsammans med riktlinjerna från 
översiktsplanen innebär att de föreslagna byggnadsvolymerna och gestaltningen 
av volymer behöver anpassas efter omgivningen och det urbana stråket under 
detaljplaneskedet.  

I planarbetet behöver slutsatserna från ÅVS 180 arbetas in, det finns risk för 
buller från väg 180. Trafikverket har meddelat att väg 180 pekas ut som en väg 
som kan leda till mer tung godstrafik. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om ansökan om planbesked 
för Byttorpslund 19, 22 och 23. BN 2022-1232, 2022-06-14 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef för strategisk samhällsplanering 
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Planbeskedsansökan för Byttorpslund 19, Ribbingsgatan 32, Byttorp, Borås

Byttorpslund 19, Ribbingsgatan 32, Byttorp, Borås
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Om Cernera
Vi på Cernera jobbar med något av det viktigas-
te i människors liv – platserna där vi bor och 
platsena där vi arbetar. Det är här vi spenderar 
nästan all vår tid. Därför är det vår viktigaste upp-
gift att utveckla fastigheter där vi ger människor 
och företag förutsättningarna att nå sin fulla 
potential. Platser där de kan blomstra. 

Cernera är ett av Västsveriges största privatäg-
da fastighetsbolag. Under kommande år ska vi 
växa och tillsammans gå från lokal fastighets-
förvaltare till att bli en nationell fastighetsut-
vecklare. Vår affärsidé är att utveckla ytor för 
bostäder, kontor och handel i attraktiva lägen 
på tillväxtorter i Sverige. Vi bygger, förädlar och 
förvaltar fastigheter samt bostäder sen fyra 
decennier .

Ett bostadsköp är en viktig milstolpe i livet. Vi är 
en etablerad aktör inom projektutveckling och 
byggnation av bostäder. Under de senaste åren 
har vi färdigställt ler än 600 bostäder och har 
ytterligare över 60 bostäder i produktion. Vi har 
även drygt 1500 byggrätter för nya bostäder.

Vi tar oss an varje nytt projekt med ambition 
att bygga hållbart med omtanke om både 
människor och miljö. Vi följer noga upp vårt 
klimatavtryck och strävar hela tiden efter att 
begränsa det. De bostadsområden och arbets-
platser som vi utvecklar ska ge ett positivt sam-
spel mellan människor och miljö genom t.ex. 
gemensamma odlingar, cykelpooler eller andra 
insatser som minskar bilåkandet, genomtänkta 
gemensamma utrymmen osv. Vi arbetar ofta i 
nära samarbete med kommuner där vi utvecklar 
fastigheter med långsiktig nytta för samhället. 

KONTAKTPERSON CERNERA
Jenny Pagmén, projektledare tidiga skeden,   
073- 824 47 33, jenny.pagmen@cernera.se 

Port 17 
Ribbingsgatan  2, Borås

Med inspiration från den unika tomten 
och omgivningens möjligheter reser sig 
Port 17 som består av två huskroppar 
sammanbundna med en gemensam 
loftgång och gård. Arkitekturen är öppen 
och alla lägenheter har stora glaspartier 
med vardagsrum mot sydväst som leder ut  
till generösa, inglasningsbara balkonger 
eller uterum.

Bostäder-Stadsutveckling  
2020-2022 
Antal lägenheter 48 st.

Söderport 
Hamngatan 58, Linköping

Ett högt trähus som sticker upp som 
ett landmärke i Linköpings just nu mest 
intressanta stadsdel, Folkungavallen. 
Söderport rymmer unika hem för en härlig 
blandning av folk med citydrömmar. 
Möjligheten att bo i nybyggt mitt i stan hör 
inte till vanligheterna. För den som gärna 
jobbar hemifrån inns i många lägenheter 
bra möjlighet till ett smidigt hemmakontor 
eller så tar du hissen ner till entréplanets 
gemensamma co-working space för dig och 
grannarna i huset.

Bostäder-Stadsutveckling  
2022- 
Antal lägenheter 55 st.
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Våra samarbetspartners
Vi är noga när vi väljer samarbetspartners. Vi 
arbetar genomgående med etablerade aktörer 
som är kända för sin affärsetik och som har ett 
ambitiöst hållbarhetsarbete.
Som samarbetspartners för utvecklingen i Byt-
torpslund har vi valt Semrén & Månsson. Semrén 
& Månsson är övertygade om att bättre gestal-
tad livsmiljöer och arkitektur får människor att 
må bättre. Kontoret har femtio års erfarenhet 
av att utforma byggda miljöer och arbetar ofta i 
förtätningsprojekt där områdets karaktär är av 
stor vikt och stadsutveckling vägs samman med 
platsens förutsättningar och historik. 

För tillfället arbetar kontoret med lertalet bo-
stadsprojekt av inillkaraktär, som till exempel 
projektet Röda Bryggan vid Esperantoplatsen 
i Göteborg, där den historiska platsen och det 
attraktiva läget bidragit till gestaltningen. Nyli-
gen invigdes kontorets senaste egenregiprojekt 
riktat till ungdomar, Kvarnliden i Varberg. 

I projektet Önneredsbodarna i Göteborg  
har de framgångsrikt bidragit till förtätning av 
villaområde, som bidragit till nya boendemöjlig-
heter och sociala mötesplatser i ett småhusom-
råde. 

KONTAKTPERSONER SEMRÉN & MÅNSSON 

Sophie Dufva, Arkitekt SAR/MSA  
regionchef Göteborg, partner 
sophie.dufva@semren-mansson.se 
070-799 10 71

Joseine Wikholm, Arkitekt SAR/MSA upp-
dragsansvarig arkitekt  
076-492 04 41 
joseine.wikholm@semren-mansson.se

Kv Kvarnliden
Södra Vägen, Varberg

Ett förtätningsprojekt med bostäder för 
unga.

Bostäder-Stadsutveckling 
2020-2022
Antal lägenheter 85 st.
Area 6070 kvm

Önneredsbodarna
Västra Frölunda, Göteborg

Komfortabel boendeform och nya sociala 
rum i förtätning av villaområde.

Bostäder-Stadsutveckling 
2016-2020
Antal lägenheter 64 st.
Area 5000 kvm
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Kort beskrivning av projektet Byttorpslund

Byttorp är en spännande stadsdel av
trädgårdsstadskaraktär. Bitvis har 
stadsdelen sett sina bättre dagar, men 
många hus har vacker materialitet 
och detaljrikedom. Alingsåsvägen 
genomgår en uppgradering till en mer 
stadsmässig karaktär och blir kantat av 
lera förtätningsprojekt som alla lyfter 
skalan och bidrar till mer liv och rörelse. 
Dessutom kommer en ny rondell anläggas 
i korsningen Alingsåsvägen-Fjällgatan-
Hästhagsgatan, vilket tillför Borås en 
entréplats från nordväst.

Platsen har några utmaningar, en av 
dem är hur traikbullret. En annan 
är att förtäta på ett sätt som både 
passar in i stadsdelens karaktär, men 
samtidigt bidrar till stadsmässighet och 
rumsbildning.

Cernera har utvecklat ett förslag som 
infattar intilliggande kommunal mark. 
Förslaget innebär att ett antal huskroppar 
med sadeltak som dels är fristående, dels 
fogats samman. I förslaget bidrar den nya 
bebyggelsen till en stärkt entréplats till 
norra Borås. Förslaget syftar till att stärka 
Alingsåsvägens stadsmässighet.
Mot Ribbinggatan förhåller 
sig bebyggelsen till Byttorps 
trädgårdskaraktär med fristående 
lerbostadshus, sadeltak, detaljrikedom 
och kulörschema.

Vår utredningsstudie visar att kvarteret 
kan innehålla cirka 80 lägenheter.
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Byttorpslund - Borås entré från nordväst

Hestra

Byttorp

• Centralbron

• Knalleland

Placering intill uppgraderad platsbildning och Alingsåsvägen

Förslaget är skissat inom fastighet och på intilliggande kommunal mark
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Tomten ligger på gränsen till det 
stadsmässiga Borås. Byttorp har ett 
historiskt arv som vi vill förvalta genom 
att dels anpassa färgskalan på fasader till 
att smälta in dels förnya identiteten.

Åt Ribbingsgatan önskar vi skapa en 
intimare karaktär som bygger på en 
uppdaterad trädgårdsstadskaraktär, som 
både passar in med beintlig bebyggelse 
och ger platsen mer energi.
En grön oas som skapar vackra blickfång 
och en boendemiljö med sociala- och 
hållbara förtecken.

Taken gestaltas något asymmetriskt. 
Detta för att ge en mer energisk karaktär, 
och för att hålla ner takfoten men ändå 
rymma en tillfredsställande mängd 
lägenheter. Taken gestaltas med takkupor 
och vindarna är tänkta att inrymma 
bostäder, på så vis blir takfoten lägre. 

Teknik förläggs i källare, under nock och 
vid behov i del av vindsvåning.

Gården gestaltas för att bli en gemensam 
trädgård med häckar och en grönska 
integrerar kvarteret i trädgårdsstaden.

Trädgårdsstad med lerfamiljshus av villakaraktär i Byttorpslund Trädgårdsstad med lerfamiljshus av villakaraktär i ByttorpslundTrädgårdsstad med lerfamiljshus av villakaraktär i Byttorpslund

Platsens karaktär och inspiration till gestaltning

Närliggande villor med områdestypisk trädgårdsstadskaraktär

Inspiration till volymuppdelning och sadeltaksformer. Fasadmaterial är ännu ej bestämt.
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Bild på mindre hus på 

innergård

Yttre gestaltning och utomhusmiljö

Vi har laborerat med ett antal mindre 
volymer som är fristående mot 
Ribbingsgatan, och som fogas samman 
för att ge bullerskydd mot Alingsåsvägen 
och Hästhagensvägen.  Indelningen 
i mindre volymer bidrar till att ge en 
avläsbar mindre skala som vi tycker
hör hemma i Byttorp. De ges varierad höjd 
och en stadsmässigt tyngdpunkt mot 
rondellen. Där kan till exempel projektet  
få en urban sockel innehållande lokaler 
och olika typer av gemensamma ytor som 
till exempel cykelhub.

Omsorgsfullt gestaltade portar ger 
karaktär och liv åt Alingsåsvägen. 
Bebyggelsen mot Ribbinggatan består av 
fristående lerfamiljshus i lägre skala som 
infogas i Byttorps trädgårdskaraktär.

Gården kommer kantas av häckar och 
träd för att ge en inramning och bibehålla 
Byttorps karaktär av trädgårdar både 
för de boende och för att bibehålla 
trädgårdskänslan för grannarna.

För att skapa en gård där alla kan mötas
förlägger vi parkeringen under mark. Detta 
bidrar till en grön gård som smälter in i 
omgivningen.

Gården kan gestaltas med öppna 
dagvattenlösningar, träd, grönska och 
möjlighet att odla och umgås. Genom 
att man satsa på den gemensamma 
gården bildas på ett naturligt sätt starkare 
gemenskap.

Närliggande villor med områdestypisk trädgårdsstadskaraktär
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Goda förutsättningar för sociala möten på en grön gård

De sociala faktorerna kommer vara 
en viktig del i kvarteret, både när det 
kommer till att skapa bostadstyper och 
för att skapa goda förutsättningar till att 
umgås och lära känna sina grannar över 
åldersgränserna. 

Målgruppen är bred, från den unga 
förstagångsköparen upp till de äldre 
paret som sålt villan och söker något mer 
lättskött.  
Här ser vi en möjlighet att komplettera 
stadsdelen med tillgängliga bostäder då 
mycket av bebyggelsen är äldre och inte 
uppfyller dagens tillgänglighetskrav.

Från kvarteret inns goda kommunala 
kommunikationer ute på Alingsåsvägen 
och ett utbyggt cykelnätverk med 
rimligt avstånd till stadskärnan, vilket 
gör hållbara transporter lättillgängliga. 
Tvärs över gatan inns dagligvaruhandel 
med tillhörande service såsom 
paketupphämtning.

Flertalet förskolor och skolor F-6 inns 
i närområdet, även idrottsplats inns i 
anknytning. 

Med närhet till både Rya Åsar och 
Byttorpssjön/Kolbränningen inns det 
ina möjligheter till rekreation. Med en lite 
längre promenadtur 
tar du dig enkelt till Ramnasjön med 
både ina promenadstråk, fågelkoloni, 
friluftsmuseum och frisbeegolfbana.
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Hållbara livsstilar: mobilitet och goda förutsättningar för solceller
Vi vill göra det enkelt att leva hållbart i 
kvarteret.

Goda förutsättningar inns för resor med 
kollektivtraik, med närhet till hållplats 
på Alingsåsvägen. På förgårdsmarken 
mot Alingsåsvägen ryms planteringar 
och cykelparkering för besökare.  
Invändig cykelparkering ligger i två 
kvartersgemensamma hubbar, där 
utrymme för delning och reparation kan 
vara möjlig. Denna är placerad i gatuplan 
väl synlig och med dagsljus. Möjligheten 
att dela viss typ av mobilitet kommer 
utredas kopplat till mobilitetsutredning.

Under gården placeras garaget. Garaget 
nås via en ramp från Ribbingsgatan.              
I garaget inns möjlighet till elladdning av 
bil. Från garaget når man bostäderna med 
hiss. Eftersom garaget förläggs under 
gården kan gården nyttjas för gemenskap, 
växtlighet och odling. Gården kan bli endel 
av det lokala ekosystemet genom att 
plantera inhemska häckar, träd och växter 
som bin, fåglar och insekter trivs i. Vi 
eftersträvar en smart hantering av vattnet 
och möjlighet att fördröja och använda 
regnvattnet för bevattning.

Sophämtning sker från Ribbingsgatan 
och avståndet 50 m från port säkerställs 
med gångar och placering av miljöhus. 
Gårdsentréer välkomnar boende och 
besökare in på gården.

Att certiiera byggnaden i Miljöbyggnad 
är en möjlighet vi tittat på när det kommer 
till krav på vägg och förutsättningar för 
dagsljus. Taken har bra riktning för att 
kläs med  solceller.
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Varierade höjder för att möta olika situationer

Höjdsättning
Det underlag vi har tillgång till för denna 
utredning är något begränsat när det 
kommer till höjder. Vår utgångspunkt har 
varit att bostäderna längs Alingsåsvägen 
är upplyfta från gatan 1500 mm, 
medans Hus E närmast rondellen har en 
sockelvåning i markplan som möjliggör 
för lokaler.

Garage
 Garage placeras under gården och 
hus A, B, C och D. Terrassbjälklag och 
grönska utreds med landskap, men 
målet är att skapa en grön gård och 
ett genomtänkt omhändertagande av 
dagvatten som innehåller brunnar, öppen 
dagvattenhantering, fördröjningsmagasin 
och möjlighet att vattna med regnvatten. 
Ytor utanför garaget kan nyttjas för 
fördröjning.

SEKTION A-A   genom Alinsåsvägen, gård och gårdshus med terrassbjälklag och garage 1:250 (A3) 5 våningar + inredd vind respektive 3 våningar+ inredd vind

SEKTION B-B   genom gårdshus, terrassbjälklag och garage 1:250 (A3) 3 våningar+ inredd vind
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Areasammanställning

Teknik

Teknik

A

A

B

B

Alternativ   BTA  P-norm  Behov p-

HUS A & B
3-spännare med entré från gården. 3 Våningar + inredd takvåning

HUS C & D 
3- spännare mot Alingsåsvägen med entréer från gata och gård. 
5 Våningar + inredd takvåning

HUS E
2- och 4- spännare mot Alingsåsvägen med entréer från 
både gård och gata. Möjlighet för lokaler och cykelhub mot 
Alingsåsvägen.  6- Våningar + inredd takvåning

Garage, teknik & komplementbyggnader
Lägenhetsförråd är placerade inom lägenheten. 
Cyklar placeras inomhus i entréplan samt på gård utomhus. 
Miljöhus i komplementbyggnad mot Ribbingsgatan.
Möjlighet till växthus på gården. 
Teknik ”fyller ut” källarplan där garage ej behövs, vidare studie för 
teknikbehov krävs innan detaljplanen fastslås. Nock utnyttjas för 
ventilation.

LÄGENHETER PER HUS

Hus  Antal Lgh BTA m2      BOA m2   LOA m2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hus A       09  954,5      656 
Hus B       10  954,5      739,7 
Hus C        13  1235,6      936,3
Hus D       16   1489      1133,3
Hus E       33  3156             2115        258
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt      81    7789,6      5580,3       258
 
LOA+ BOA /BTA: 0,75 

PARKERINGSPLATSER
BTA  P-norm   Behov p-plats
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 7789,6   m2 8 per 1000 m2       61

ANTAL BOSTÄDER 
  
Typ Antal  %     
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
1 Rok  17 21,0 
2 Rok  18 22,2 
3 Rok 26 32.1 
4 Rok 14 17,3 
5 Rok 6 7,4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Total 81 100 
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Situationsplan

N

Plan 1:800 (A3)

SKALA 1:800 (för A3)
0 25 50 m
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Vy Ribbingsgatan - trädgårdsstadskaraktären bibehålls
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Vy från rondellen - stadsrummet stärks
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Vy Alingsåsvägen - stadsmässigheten längs Alingsåsvägen stärks
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Bilaga: Sammanfattning traikbullerutredning 
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Bullerkarta 9054-alt. A-1

Preliminär

HANDLÄGGARE

Joakim Olsson
GRANSKAD AV

UPPDRAGSANVARIG

Joakim Olsson
PROJEKTNUMMER

9054

ORT OCH DATUM

Göteborg, 2022-06-08

Förklaringar

Väg

Järnväg

Nya bostäder

Nytt miljö-/växthus

Övriga byggnader

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB]

<= 50  

<= 55  

<= 60  

<= 65  

<= 70  

<= 75  

> 75  

Byttorpslund

Framtida bullersituation 2040

Väg- och spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad, högsta värde:

LAeq      Dygnsekvivalent A-vägd ljudnivå

Utbredning 1,5 meter ovan mark:

LAeq      Dygnsekvivalent A-vägd ljudnivå

Traikbullerutredning

En enkel traikbullerutredning har utförts 
av Joakim Olsson på Akustikforum för 
att få en bild av hur vi kan skapa en god 
boendemiljö i en traikintensiv situation.

För att skapa bostäder som uppfyller 
akustikkraven har vi kopplats samman 
huskropparna mot Alingsåsvägen och 
Rondellen. På så sätt säkerställer vi 
en tyst sida samt en skyddad gård.  
Lägenheter mot Alingsåsvägen planeras 
med lika många bostadsrum placerade 
mot gata och gård eller enkelsidiga mot 
innergården för att uppnå BBRs krav. I 
gårdshusen kan lägenheter disponeras på 
ett friare sätt.

Möjlighet till gemensam uteplats på gård 
som uppfyller riktvärden inns på ytor 
som är ljusblå. Andra utomhusytor kan 
bullerskyddas med skärm, vilket innebär 
att färgfälten inte sätter begränsningarna.
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Bilaga: Sammanfattning enkel dagsljustudie

Dagsljusanalysen har genomförts genom 
att fasadernas exponering mot  himlen 
har beräknats (Vertical Sky Component). 
Beräkningen görs med en CIE Cloudy Sky 
och infallsvinkeln tas i beaktan.

Resultatet är relativt bra. Det ser 
ut som förväntat med tanke på att 
platsens förutsättningar är bra, Husens 
placeringar i förhållande till varandra 
kan behöva justeras under  planarbetet. 
Då denna analys ger en indikation 
om förutsättningarna, så behöver 
planlösningar och fönstersättning ritas 
med detta i åtanke, så att tillräckligt med 
ljus kommer in. Längsgående balkonger 
som täcker hela fasaden kan behöva 
kortas. Vi kan också avläsa var möjlighet 
till uteplats på gård som uppfyller 
riktvärden inns.

ORANGE > 25% God tillgång till dagsljus. Typiska 
rumsformer med typisk fönstersättning bör uppfylla 
kraven i BBR.
GRÖN 15-25% Begränsad dagsljustillgång. Särskild 
hänsyn till rumsstorlekar, materialval, fönsterstorlekar 
m.m. krävs för att uppfylla kraven.
BLÅ 12-15% Svår dagsljustillgång. Risk för otillräckligt 
dagsljus inns. Användning för bostadsändamål kan 
vara begränsad. 
MÖRKBLÅ 10-12% Extra svår dagsljustillgång. 
SVART <10% Mörk fasad. Möjligheten att uppnå 
dagsljuskraven enligt BBR är osannolik oavsett åtgärd

Tillgång till dagsljus på fasad

<10 10-12 12-15 15-25 25-50 >50

Vertical Sky Component, VSC (%)

Sydost - Beintligt förhållande - mycket goda dagsljusförutsättningar Sydost - Dagsljusanalys med ny och beintlig bebyggelse 

Nordväst - Beintligt förhållande - mycket goda dagsljusförutsättningar Nordväst - Dagsljusanalys med ny och beintlig bebyggelse 
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Bilaga: Sammanfattning brandkonsultation
BRAND 

För att se över förutsättningar för 
utrymning och räddningsfordon 
har brandkonsultation med Cecilia 
Wetterqvist från Bengt Dahlgren gjorts 
under skissarbetet.

Eftersom vi önskar en grön gård med 
parkering delvis under gården vill vi 
undvika att ta in stegbilen på terrass-
bjälklaget. Det går att lösa med Tr2 
trapphus (trapphus där ”allt” behöver 
ha sluss) , som kan fungera som enda 
utrymningsväg.

Lägenheterna är disponerade för att klara 
utrymning.

Det ser ut att gå att använda 
Alingsåsvägen för uppställning, då det är 
max 9 m mellan fasad och väg. Men man 
måste få med markplanering också så att 
det ej hamnar träd eller annat i vägen som 
gör att man inte kan lägga ut stegen. 

Gårdshus utryms med stegar pga. sin 
lägre höjd. 

Tidig skiss där brandkonsult markerat mått - trapphusdispositionen har ändrats till areaberäkningen
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Tack!

KONTAKTPERSONER SEMRÉN & MÅNSSON
Joseine Wikholm, Arkitekt SAR/MSA, uppdragsansvarig arkitekt 
076-492 04 41 joseine.wikholm@semren-mansson.se

KONTAKTPERSON CERNERA
Jenny Pagmén, projektledare tidiga skeden,  
073- 824 47 33, jenny.pagmen@cernera.se
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