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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde  
2021-01-20 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden:  
 
1 SKR - Cirkulär 21:02, Förlängning semestergrundande frånvaro 
2 SKR - Cirkulär 21:03, Förlängning överläggningsskyldighet 
3 SKR - Cirkulär 21:04, BEA förlängning överläggningsskyldighet 
4 SKR - Cirkulär 21:05, PAN förlängning överläggningsskyldighet 
5 SKR - Cirkulär 20:50, Sotningsindex 2021 
6 SKR - Cirkulär 20:57, Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 
7 SKR - Cirkulär 20:59, Utfall kostnadsutjämning och LSS utjämning 2021 
8 SKR - Cirkulär 20:60, Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, 

prognos 2020-2022 
9 SKR - Cirkulär 20:61, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 

samt bilagor till AB 
10 SKR - Cirkulär 20:62, Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av 

sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen 
11 SKR - Meddelande från styrelsen nr 24/2020, Överenskommelse mellan staten 

och SKR om välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 
12 Protokoll, Gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-11-27 
13 Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2020-11-30 
14 Mötesanteckningar Sala funktionsrättsråd 2020-12-07 
15 Protokoll, Arbetsgivardelegationen 2020-12-08 
16 Protokoll styrelsemöte Sala-Heby Energi AB 2020-12-18 
17 Protokoll styrelsemöte Sala-Heby Elnät AB 2020-12-18 
18 Protokoll styrelsemöte Heby-Sala Bioenergiutveckling AB 2020-12-18 
19 Mälardalsrådet, Bättre transporter i Stockholm - Mälarregionen 
20 NeDa – Yrkande angående förslag på Vindkraftsetablering Skansen, med 

avseende påverkan i Färnebofjärdens nationalpark och Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre dalälven 

21 Redovisning och analys av Vård- och omsorgskontorets arbete under 
Coronapandemin 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 21:02 

Diarienr: 21/00046  

Handläggare: Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 

Ämnesord: Semesterlönegrundande frånvaro, semesterlagen, 
förebyggande sjukpenning, smittbärarpenning, 
riskgrupper, covid-19 

Avdelning: Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-11 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förlängning av överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 
ersättning till riskgrupper under coronapandemin. 

Ersätter: 20:36 

Bilagor: Förhandlingsprotokoll 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har förlängt överenskommelsen med nedan nämnda 
arbetstagarorganisationer om att frånvaro med vissa specifika ersättningar till 
riskgrupper under coronapandemin, ska vara semesterlönegrundande frånvaro. De 
specifika ersättningarna överenskommelsen innefattar är viss sjukpenning i 
förebyggande syfte samt viss smittbärarpenning. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 
Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 
 

Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 
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Förlängning av överenskommelse om 
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 
ersättning till riskgrupper under coronapandemin. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har förlängt överenskommelsen med vissa av 
arbetstagarorganisationerna om att frånvaro med ersättningen viss sjukpenning i 
förebyggande syfte eller viss smittbärarpenning, ska ge semesterlönegrundande 
frånvaro. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2021-06-30.  
Överenskommelsen har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR 
Allmän kommunal verksamhet samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd.  

Bakgrund  
Centrala parter har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att regeringen den 1 
juli 2020 infört två helt nya typer av ersättningar i socialförsäkringsbalken (SFB). 
Möjligheten till ersättning riktar sig till personer som tillhör Socialstyrelsens 
definition av riskgrupper under coronapandemin, samt till anhöriga till personer som 
uppbär assistansersättning samt tillhör riskgrupp (SFS 2020:582). Dessa ersättningar 
hanteras helt av Försäkringskassan. 

Innebörden av överenskommelsen  
Om arbetstagare är frånvarande från arbetet, men får någon av ovan nämnda 
ersättningar från Försäkringskassan, är denna tid semesterlönegrundande frånvaro 
enligt följande.   

Viss sjukpenning i förebyggande syfte ger semesterlönegrundande frånvaro såsom 
SemL 17 § anger, som mest 180 dagar. Viss smittbärarpenning ger 
semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17b § anger, som mest 180 dagar. 
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Skulle arbetstagaren ha påbörjat en period med ovan nämnda ersättningar när 
överenskommelsen löper ut, får arbetstagaren fortsatt semesterlönegrundande frånvaro 
så länge ersättning utges, eller om gränsen på 180 dagar har uppnåtts.   

Arbetsgivare kan på sedvanligt sätt begära att arbetstagare styrker att denne får 
ersättning från Försäkringskassan när förmåner ska utges.  

Det är endast ovan nämna parter som har träffat överenskommelse om denna 
förlängning. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Carola Lundberg 

 
Bilaga:  
Förhandlingsprotokoll 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 21:03  

Diarienr: 21/00047  

Handläggare: Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 

Ämnesord: Allmänna bestämmelser, avstängning, pandemi, epidemi, 
smittspridning, Covid-19 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-11 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19. 

Ersätter: 20:33 

Bilagor: Förhandlingsprotokoll 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med vissa 
arbetstagarorganisationer om att förlänga undantaget från överläggningsskyldigheten 
vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.  

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 
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Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 
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Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med 
arbetstagarorganisationerna om förlängning av undantaget från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av 
Covid-19, orsakad av coronavirus. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till 
och med 2021-06-30. Parterna kan förlänga överenskommelsen vid behov.  

Överenskommelsen har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR 
Allmän kommunal verksamhet samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd.  
Det är endast ovan nämna parter som har träffat överenskommelse om denna 
förlängning. 

Bakgrund   
Centrala parter har träffat en förlängning av tidigare överenskommelse mot bakgrund 
av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 
arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning 
avsevärt.   

Parterna tar därigenom ansvar för en åtgärd som även fortsatt kan minska 
smittspridning av coronaviruset.  
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Innebörden av överenskommelsen  
Enligt Allmänna bestämmelser (AB) §10 mom.4, finns det möjlighet att stänga av en 
arbetstagare för att förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning 
sker ska arbetsgivaren genomföra en överläggning med berörd arbetstagarorganisation 
enligt AB §10 mom.7.   

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs 
i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört 
fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare 
än i normala fall.   

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom 
fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att 
begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren 
mottogs, om de ser skäl till det.   

Observera att bestämmelsen i AB § 10 gäller i övriga delar.   

Observera att för arbetstagarorganisationer som inte är del av denna 
överenskommelse, gäller överläggningsskyldighet för arbetsgivare vid avstängning 
enligt AB § 10 mom.7. Överläggningen om avstängning på grund av misstänkt Covid- 
19 behöver genomföras skyndsamt mot bakgrund av risken för smitta av en 
allmänfarlig sjukdom. Arbetsgivaren kan fatta och verkställa beslut innan 
överläggningsskyldigheten fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det.   

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19   
Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren 
hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. 
Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller 
arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.   

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En 
avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska 
arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med 
kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete. 

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från 
myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängning 
avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans 
hemsida finns mer information om smittbärarpenning.  
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Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras 
som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett 
karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få 
sjukpenning från Försäkringskassan. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Carola Lundberg 

 
Bilaga:  
Förhandlingsprotokoll 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 21:04 

Diarienr: 21/00048  

Handläggare: Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 

Ämnesord: Allmänna bestämmelser, avstängning, pandemi, epidemi, 
smittspridning, Covid-19, BEA, BUI, BAL 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-11 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- 
och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19 

Ersätter: 20:34 

Bilagor: Förhandlingsprotokoll 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med nedan nämnda 
arbetstagarorganisationer om förlängning av undantaget från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och 
BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.  

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 
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Regionstyrelsen 
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arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 
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Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 
BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med 
arbetstagarorganisationerna om förlängning av undantaget från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och 
BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19. Överenskommelsen är 
tidsbegränsad och gäller till och med 2021-06-30. Parterna kan förlänga 
överenskommelsen vid behov.  

Överenskommelsen har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR 
Allmän kommunal verksamhet samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd.  

Bakgrund   

Centrala parter har träffat en förlängning av tidigare överenskommelse mot bakgrund 
av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 
arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning 
avsevärt.   

Parterna tar därigenom ansvar för en åtgärd som även fortsatt kan minska 
smittspridning av coronaviruset.  
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Innebörden av överenskommelsen  
Enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, finns det möjlighet att stänga av en 
arbetstagare för att förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning 
sker ska arbetsgivaren enligt avtalen genomföra en överläggning med berörd 
arbetstagarorganisation.   

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs 
i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört 
fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare 
än i normala fall.   

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom 
fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att 
begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren 
mottogs, om de ser skäl till det.   

Observera att bestämmelse om avstängning i nämnda avtal gäller i övriga delar.   

Observera att för arbetstagarorganisationer som inte är del av denna 
överenskommelse, gäller överläggningsskyldighet för arbetsgivare vid avstängning 
enligt bestämmelser i nämnda avtal. Överläggningen om avstängning på grund av 
misstänkt Covid-19 behöver genomföras skyndsamt mot bakgrund av risken för smitta 
av en allmänfarlig sjukdom. Arbetsgivaren kan fatta och verkställa beslut innan 
överläggningsskyldigheten fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det. 

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19   
Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren 
hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. 
Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller 
arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.   

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En 
avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska 
arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med 
kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete. 

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från 
myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängning 
avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans 
hemsida finns mer information om smittbärarpenning.  
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Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras 
som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett 
karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få 
sjukpenning från Försäkringskassan. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Carola Lundberg 

 
Bilaga:  
Förhandlingsprotokoll 
 



20 

 

 
UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 21:05  

Diarienr: 21/00049  

Handläggare: Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 

Ämnesord: PAN, avstängning, pandemi, epidemi, smittspridning, 
Covid-19 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2021-01-11 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning 
som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19. 

Ersätter: 20:35 

Bilagor: Förhandlingsprotokoll 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet om att förlänga undantaget från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Carola Lundberg, Carina Rajala, Jeanette Hedberg 
 

Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 
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Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som 
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet om förlängning av undantaget från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. Överenskommelsen är tidsbegränsad 
och gäller till och med 2021-06-30. Parterna kan förlänga överenskommelsen vid 
behov.   

Bakgrund   

Centrala parter har träffat en förlängning av tidigare överenskommelse mot bakgrund 
av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra 
smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 
arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning 
avsevärt.  Parterna tar därigenom ansvar för en åtgärd som även fortsatt kan minska 
smittspridning av coronaviruset.  

Innebörden av överenskommelsen  
Enligt PAN § 7 mom.4, finns det möjlighet att stänga av en arbetstagare för att 
förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning sker ska 
arbetsgivaren genomföra en överläggning med berörd arbetstagarorganisation enligt 
PAN § 7 mom.7.  

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs 
i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört 
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fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare 
än i normala fall.   

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom 
fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att 
begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren 
mottogs, om de ser skäl till det.   

Observera att bestämmelsen i PAN § 7 gäller i övriga delar. 

Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela 
arbetstagaren Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning 
av Covid-19   
Hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. 
Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller 
arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.   

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En 
avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska 
arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med 
kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.  

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från 
myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängningen 
avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans 
hemsida finns mer information om smittbärarpenning.  

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras 
som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett 
karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få 
sjukpenning från Försäkringskassan. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Jeanette Hedberg 

 

 Carola Lundberg 
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Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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Sektion/Enhet:   

Extern medverkan:   
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Mottagare: Räddningsnämnd 
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Kommunala räddningstjänstorganisationer 
 

Rubrik: Sotningsindex 2020 

Ersätter: 19:13 

Bilagor:   

Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer 
sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda kommunerna 
uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 



 

  
2020-12-08 

 
 

1 (2) 
 

 
 

 

CIRKULÄR 20:50 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johan Gert 

Sophia Olofsson 
 
 

Räddningsnämnd 
Räddningschefer 
Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
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Sotningsindex 2020 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Pga pandemin försköts avtalsrörelsen till hösten och det har försenat sotningsindexet. 

Sotningsindex 2020 gäller från och med 2020-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2019 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från 1 
november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,0 %). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,0 %).  

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet större påslag. För att 
begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt fastställa de 
nya taxorna. SKR och SSR har också gjort en mindre justering i beräkningen när ev. 
överskott från föregående år beaktas i det nya indexet, för att bättre hantera större 
påslag.  

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes 2019 och när det införs för 2020, Beräknade värden där dessa faktorer är 
inräknade kan utläsas i tabellen nedan: 

Införande av index 1 april 2019 1 maj 2019 1 juni 2019 1 juli 2019 

1 november 2020 2,08% 1,89% 1,65% 1,37% 

1 december 2020 2,60% 2,40% 2,17% 1,89% 

1 januari 2021 3,47% 3,27% 3,03% 2,75% 

1 februari 2021 5,20% 5,00% 4,76% 4,47% 

1 mars 2021 10,40% 10,19% 9,94% 9,63% 
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Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 

Ersätter:   

Bilagor: ”Prognosunderlag K-2020–2027-20057”, finns på vår 
webbplats via följande länk: 
http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

Sammanfattning 
I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, definitivt beskattningsutfall 
för inkomståret 2019, befolkningsuppgifter per den 1 november 2020 och reviderad 
befolkningsprognos, kommunal verksamhet – sammanvägt prisindex, information om 
utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder, datum för utbetalning av preli-
minära skatter och bidrag 2021 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. 
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Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
I detta cirkulär presenterar vi: 

● Ny skatteunderlagsprognos 
● Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2019 
● Befolkningsuppgifter per den 1 november 2020 och reviderad befolkningsprognos 
● Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
● Information om utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder 
● Datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2021 
● Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i oktober (cirkulär 20:39) räknar vi nu med 
lite svagare utveckling av skatteunderlaget 2020 men betydligt starkare 2021–2023 
och åter svagare 2024. Det beror framförallt på att vi nu räknar med en senare åter-
hämtning på arbetsmarknaden än vi gjorde i oktober, till följd av att coronapandemins 
andra våg är starkare än väntat. 

Samhällsekonomisk utveckling 
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fort-
satta återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senaste 
dryga månaden snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta 
medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vac-
cinering mot covid-19 är på väg att inledas i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt 
konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 
svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga 
resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, 
när återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som några år av BNP-tillväxt klart 
högre än den trendmässiga (2022–2023); detta beräknas också ge skjuts åt sysselsätt-
ningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmark-
nadens återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 procent de 
kommande två åren. 
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Den samhällsekonomiska utvecklingen beskrivs mer utförligt i MakroNytt 4/2020. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP* 1,4 –3,3 2,5 3,3 2,7 2,0 

Sysselsättning, timmar* –0,3 –4,1 0,7 2,2 2,1 0,7 

Relativ arbetslöshet, % 6,8 8,5 9,2 8,8 8,0 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 3,8 4,6 1,9 2,2 2,3 2,4 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,6 2,1 2,5 2,2 2,3 2,4 

Inflation, KPIF 1,7 0,4 1,1 1,6 1,8 2,0 

Inflation, KPI 1,8 0,5 0,9 1,5 1,9 2,3 

Befolkning, 15–74 år 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

*Kalenderkorrigerat. 

Svag skatteunderlagstillväxt 2019–2021 
Utfallet 2019 
Det slutliga beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 9 december visar att 
skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till 2,8 procent, vilket överensstämmer med 
den prognos vi presenterade i oktober (cirkulär 20:39). I ett historiskt perspektiv är det 
en relativt låg ökningstakt, som framförallt beror på en omsvängning på arbetsmark-
naden från kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 2019. Ytterligare 
en faktor som höll tillbaka skatteunderlaget 2019 var möjligheten för enskilda nä-
ringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp 
till en miljon kronor till periodiseringsfond. Detta minskade skatteunderlaget 2019 och 
den beräknade effekten på regioners och kommuners skatteintäkter regleras på gene-
rella statsbidraget i år (eftersom deras bokslut för 2019 redan var beslutade när försla-
get presenterades). 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket, SKR. 

Prognos och scenario 2020–2024 

Beräkningen av skatteunderlaget 2020–2024 baseras på den samhällsekonomiska bild 
som sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i MakroNytt nr 4/2020. Co-
ronapandemin samt de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de eko-
nomiska effekterna av pandemin får stor betydelse för skatteunderlaget. Prognosen är 
därför behäftad med större osäkerhet än normalt. 

Vår prognos för 2020 visar att en kraftig minskning av arbetade timmar bidrar till yt-
terligare inbromsning av skatteunderlaget (diagram 1). Detta motverkas visserligen av 
omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan 
motsvarande arbetsinsats. Men lönesumman ökar ytterst lite: färre är sysselsatta, en 
mindre del av de sysselsatta arbetar (eftersom fler är frånvarande) och den arbetade ti-
den per person har minskat. Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda 
grundavdrag för personer som fyllt 65 år, vilket dock kompenseras genom en höjning 
av det generella statsbidraget. Skatteunderlagstillväxten stannar i år under två procent. 
Att den inte blir ännu lägre förklaras bland annat av en mycket kraftig ökning av in-
komster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till stor del en följd av covid-
19-pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna. 

Den begynnande konjunkturåterhämtning vi såg under tredje kvartalet i år har nu bru-
tits till följd av pandemins andra våg och vi räknar med att det dröjer en bit in på 2021 
innan ekonomin åter tar fart. Antalet arbetade timmar börjar då åter växa, vilket leder 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sysselsättning , timmar Timlön
Övrigt Exkl. regeleffekter
Faktiskt



 

 CIRKULÄR 20:57 
2020-12-15 

 
 

 
4 (14) 
 

    
   

 
 

 

till att lönesumman ökar mer än 2020. Skatteunderlagstillväxten hålls visserligen till-
baka av att inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och indexe-
ringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna forts-
ätter öka i snabb takt. Den totala effekten är att vi prognostiserar en fortsatt svag ök-
ning av skatteunderlaget 2021. 

I vårt scenario innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stor ökning av ar-
betade timmar bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 och 2023. Löneökningarna 
tilltar gradvis i vår framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta 
hänger samman med antagandet om låg inflation. Liksom en svag produktivitetstill-
växt för hela samhällsekonomin. 

Den underliggande utvecklingen 
Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar 
vars effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och 
sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underlig-
gande ökningstakt avviker från den faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2021 drar 
ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ök-
ningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar, men nettoeffekten 
är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket 
ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 
ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktål-
der i pensionssystemet minskar grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ök-
ningstakten jämfört med den underliggande. 

Förändring jämfört med SKR:s oktoberprognos 
Jämfört med den prognos vi publicerade i oktober (cirkulär 20:39) har vi i den aktuella 
prognosen gjort en liten nedjustering av skatteunderlagets ökningstakt i år men uppre-
videringar av förändringstalen för 2021–2023 (tabell 2). Utvecklingen år 2024 är ned-
justerad. Skatteunderlagets nivå år 2024 är därmed 1,2 procentenheter högre i scenari-
ots slutår denna gång jämfört med i oktoberberäkningen. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019–2023 

SKR dec 2,8 1,7 2,5 4,0 4,1 3,1 16,1 

ESV nov 3,0 1,6 1,9 4,1 3,6 3,2 14,9 

SKR okt 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 14,5 

Reg sep* 2,9 2,01 2,21 3,6 3,9  15,5 

*Har fastställts som underlag för uppräkning av preliminärt utbetald kommunalskatt  
år 2021 till 1,020 och 1,022. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 
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Upprevideringen av prognosen för 2021 är en nettoeffekt av flera faktorer. Å ena si-
dan har vi reviderat ner antalet arbetade timmar till följd av den andra våg av pande-
min som nu pågår och väntas fortsätta in i 2021. Å andra sidan har vi reviderat upp 
timlönen enligt Nationalräkenskapernas definition (genomsnittlig lön per arbetad 
timme). Det är en följd av dels en underliggande högre löneökningstakt, bland annat 
till följd av de avtal som slöts för en dryg månad sedan och dels att de tillfälligt mer 
generösa bestämmelserna för korttidspermittering förlängts till att gälla även under 
första halvåret 2021. Sammantaget ger vår kalkyl en större ökning av lönesumman än 
den prognos vi presenterade i oktober. Därtill har vi reviderat upp prognoserna för 
både arbetslöshetsersättningar och sjukpenning 2021. 

Att vi nu har ett ljusare scenario för utvecklingen 2022–2023 beror i huvudsak på att 
våra aktuella beräkningar, till följd av pandemins andra våg, förutsätter en något sena-
relagd återhämtning på arbetsmarknaden än vad vi utgick från i oktober. Det motver-
kas i viss mån av att vi nu räknar med lägre löneökningstakt. Även 2024 utgår vi från 
lägre löneökningar än i förra beräkningen, vilket är förklaringen till att vi reviderat ner 
skatteunderlagsutvecklingen under scenariots slutår. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Den prognos ESV presenterade i november visar mindre ökning av skatteunderlaget 
än SKR:s. Det gäller framförallt åren 2021 och 2023. De viktigaste skillnaderna 2021 
är att ESV räknar med långsammare utveckling av lönesumman samt mindre ökning 
av pensionsinkomster och större grundavdrag. Även 2023 förklaras en stor del av dif-
ferensen av att lönesumman och pensionsinkomsterna ökar mindre i ESV:s beräkning. 

Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar högre 
skatteunderlagstillväxt än SKR:s. i år men lägre därefter. Den högre ökningstakten i 
regeringens prognos för 2020 beror till stor del på att de utgår från större ökning av 
genomsnittslönen. Den svagare skatteunderlagstillväxten i regeringens prognos för 
2021 kan förklaras av att den baseras på en svagare utveckling av lönesumman. Vi 
saknar underlag för att förklara den svaga utvecklingen av skatteunderlaget åren däref-
ter i regeringens beräkningar. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de 
egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga un-
derliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möj-
ligt för samtliga år under perioden utom 2022 (tabell 2). En annan förutsättning är att 
medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 
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Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 

Årlig ökning 2,3 2,8 4,0 3,7 3,1 

Differens –1,7 –1,1 0,2 –0,1 –0,7 

Källa: Skatteverket och SKR. 

Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2019 
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket publice-
rat det slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2019. Utfallet finns att hämta på 
Skatteverkets webbplats: 

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppet-
data/Beskattning,%20Beskattnings%C2%AD%C2%ADutfall%20%28in-
komst%C3%A5r%202019%29 

Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 2,83 procent år 
2019 jämfört med år 2018, vilket kan jämföras med 3,72 procent i tillväxt under före-
gående år. Jämfört med Skatteverkets preliminära utfall i augusti innebär det slutliga 
utfallet att den beskattningsbara inkomsten blev 0,08 procentenheter högre. I tabellen 
nedan redovisas preliminära och slutliga beskattningsutfall inkomståren 2016–2019. 

Tabell 4. Preliminära och slutliga beskattningsutfall för inkomståren 2016–2019 
Procent 

  Aug Sep Okt Dec Skillnad 
dec–aug 

Inkomstår 2016 4,83 4,86 4,88 4,95 0,12 

Inkomstår 2017 4,39 4,39 4,41 4,49 0,10 

Inkomstår 2018 3,60 3,63 3,69 3,72 0,12 

Inkomstår 2019 2,75 2,76 2,78 2,82 0,08 

Källa: Skatteverket. 

Bäst skatteunderlagstillväxt i landet under inkomståret 2018 hade Knivsta med 6,1 
procent. I 17 kommuner minskade skatteunderlaget. 
Gullspång hade högst tillväxt av skattekraften det vill säga genomsnittligt skatteun-
derlag per invånare med 3,5 procent. I 17 kommuner minskade skattekraften. Ekerö 
hade störst minskning med –3,0 procent vilket är anmärkningsvärt eftersom kommu-
nen hade högst ökning under 2018. Att skattekraften minskade 2019 förklaras av att 
Ekerös skatteunderlag minskade med –1,1 procent mellan 2018 och 2019 medan be-
folkningen ökade med 2,0 procent. 

https://www7.skatteverket.se/portal/apier-och-oppna-data/utvecklarportalen/oppetdata/Beskattning,%20Beskattnings%C2%AD%C2%ADutfall%20%28inkomst%C3%A5r%202019%29
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Diagram 2. Utveckling av skatteunderlag och skattekraft (skatteunderlag per invå-
nare) inkomståret 2019 per län 
Procentuell förändring 

 
Källa: Skatteverket. 

Den regionala spridningen av skatteunderlagstillväxten är betydligt mindre än den 
kommunala. Den starkaste utvecklingen återfanns i Stockholms län, där skatteunderla-
get växte med 3,7 procent och den lägsta i Västernorrland, 1,1 procent. Högsta ut-
veckling av skattekraften hade Stockholms län som ökade med 2,1 procent. 

Tabell 5. Skatteunderlagstillväxt och faktisk medelskattekraft,  
inkomståren 2019 och 2018, per kommungrupp 
Procent och kronor 

  
Utveckling skatteun-

derlag 2018–2019 
Utveckling skatte-

kraft 2018–2019 
Medelskattekraft 

2019 

Storstäder 3,6 % 2,2 % 255 544 

Pendlingskommun nära storstad 3,7 % 2,1 % 253 332 

Större stad 2,8 % 1,4 % 216 159 

Pendlingskommun nära större stad 2,3 % 1,6 % 204 392 

Lågpendlingskommun nära större stad 1,4 % 1,1 % 201 584 

Mindre stad/tätort 2,2 % 1,6 % 210 320 

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 1,7 % 1,6 % 197 425 

Landsbygdskommun 0,8 % 1,2 % 195 020 

Landsbygdskommun med besöksnäring 2,2 % 2,0 % 198 941 

Totalt 2,82 % 1,8 % 225 371 

Källa: Skatteverket. 
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Indelat i kommungrupper växte den beskattningsbara inkomsten mest i pendlingskom-
muner nära storstad, där skatteunderlaget ökade med 3,7 procent. Landsbygdskommu-
nerna hade lägst skatteunderlagstillväxt med 0,8 procent. Utvecklingen av skattekraf-
ten var betydligt mer likvärdig mellan de olika grupperna. Här var det storstäderna 
som hade den största ökningen och den högsta skattekraften finns också i storstäderna, 
drygt 30 procent högre än i landsbygdskommunerna. 

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2020 och reviderad befolk-
ningsprognos 
Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsuppgifter per 
1 november 2020. Dessa påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och utjämnings-
bidrag/avgift. Den prognostiserade medelskattekraften 2021 blir 649 kr högre per in-
vånare på grund av att antalet invånare enligt utfallet var 28 897 färre än i prognosen, 
det vilk säga det beräknade skatteunderlaget divideras med färre personer. Kommuner 
som erhåller bidrag i inkomstutjämningen kommer att få högre ersättning och kommu-
ner som betalar avgift kommer att betala en lägre avgift på grund av detta, allt annat 
oförändrat. 

I tabellen syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattekraft som ligger till 
grund för beräkningarna i Prognosunderlag K 2020–2027 20057. 

Tabell 6. Befolkning i riket, utfall och prognos per november samt medelskattekraft 
2020–2023 
Antal och procentuell förändring 

  2020 2021 2022 2023 

Utfall 10 378 483       

Prognos   10 459 141 10 534 728 10 607 930 

Förändring, % 1,006 1,008 1,007 1,007 

Medelskattekraft         

Regeringens fastställda 232 529 233 600     

SKR:s prognos 229 190 233 639 241 182 249 222 

Källa: SCB, regeringen, SKR. 
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Slutavräkningar 2019–2021 
Slutavräkning 2019 
Enligt slutligt beskattningsutfall blir slutavräkningen av 2019 års skatteintäkter –674 
kronor per invånare den 1.11.2018. Avräkningen regleras i januari 2021. SKR:s de-
cemberprognos 2019, som enligt riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning låg 
till grund för bokslutet för 2019, gav en avräkning på –430 kr/invånare. Detta medför 
en negativ korrigeringspost på –244 kr per invånare som påverkar bokslut 2020. Jäm-
fört med vår oktoberprognos (cirkulär 20:39) är det en försämring med 29 kronor. 

Slutavräkning 2020 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent 
respektive 2,6 procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKR:s prognos innebär 
en betydligt lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir 
negativ och uppgår till –715 kronor per invånare den 1.11.2019. Jämfört med vår pro-
gnos i oktober är det en försämring med 141 kronor per invånare. 

Slutavräkning 2021 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2020 och 2021 uppgår till 2,0 procent 
respektive 2,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2021. SKR:s prognos innebär 
sammantaget nästan samma uppräkning. Vår prognos för slutavräkningen 2021 blir 
aningen positiv och uppgår till 8 kronor per invånare den 1.11.2020. Jämfört med vår 
prognos i oktober är det en förbättring med 361 kronor per invånare. 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjäm-
ningen för åren 2020 till 2023 (tabell 7 och 8). Förändringar sedan senaste bedöm-
ningen i cirkulär 20:39 beror på vår senaste skatteunderlagsprognos. 

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023 
Miljoner kronor 

  2020 2021 2022 2023 

Inkomstutjämning, netto (+) 71 775 72 646 75 587 78 672 

Strukturbidrag (+) 1 051 1 048 1 056 1 063 

Införandebidrag (+) 2 845 919 243 28 

Summa inkomster för kommunerna (1) 75 588 74 604 76 886 79 763 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 86 152 105 472 102 164 96 958 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 10 564 30 868 25 278 17 196 

Källa: SCB och SKR. 
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Tabell 8. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023 
Kronor per invånare 

  2020 2021 2022 2023 

Inkomstutjämning, netto (+) 6 955 7 000 7 227 7 468 

Strukturbidrag (+) 102 101 101 101 

Införandebidrag (+) 276 89 23 3 

Summa inkomster för kommunerna (1) 7 325 7 188 7 351 7 571 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 8 349 10 163 9 768 9 204 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 1 024 2 974 2 417 1 632 

Källa: SCB och SKR. 

Alla tillskott och andra förändringar som avser 2021 och kommande år, ingår i tabell 7 
och 8 ovan och därmed även i ”Prognosunderlag K-2020–2027-20057”. 

Tillskott som aviserats under 2020 och som avser år 2020 ingår inte i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning och påverkar därmed inte regleringsbeloppen i tabel-
lerna ovan och ingår inte i våra kommunvisa beräkningar. Med undantag för kompen-
sation för periodiseringsfonder har tillskotten redan betalats ut. Kompensation för pe-
riodiseringsfonder betalas ut i samband med decemberutbetalningen av kommunala 
skattemedel. 

Den del av ”de gamla välfärdsmiljarderna” i BP2017 som ingår i anslaget för kommu-
nalekonomisk utjämning och därmed fördelas efter invånarantal, ingår i våra beräk-
ningar av regleringsposten ovan. För 2020 uppgår beloppet till 4,9 miljarder kronor 
(475 kronor per invånare) och från och med 2021 ingår hela den avsatta summan 7,0 
miljarder (673 kronor per invånare) i anslaget. Den del som under 2020 fördelas utifrån 
flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De generella statsbidragen höjdes enligt 
BP 2018 med 3,5 miljarder inför 2019 (”nya välfärdsmiljarder”) och sedan med ytter-
ligare 3,5 miljarder inför 2020 och uppgår därmed till 7 miljarder (678 kronor per in-
vånare) från och med 2020, vilket ingått i våra beräkningar sedan 2018. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens vo-
lymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i lö-
pande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I 
tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 
2019–2024. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om 
från löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättningar 
som används i SKR:s kalkyler. 

Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Arbetskraftskostnader* 2,7 2,1 2,2 2,0 2,4 2,4 

Övrig förbrukning 2,9 1,3 1,7 1,8 2,0 2,1 

Prisförändring 2,7 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökning-
arna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och av-
talsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen 
för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbets-
givaravgifterna. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd 
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning 
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneök-
ningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, det 
vill säga konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekost-
nader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostna-
derna. 

Information om utbetalning av kompensation för periodise-
ringsfonder 
Riksdagen har beslutat om stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2020 och 
den del av tillskotten som ännu inte betalats ut, kompensation för periodiseringsfonder 
med 640 miljoner kronor till kommunerna, betalas ut i samband med utbetalningen av 
kommunala skattemedel i december. 



 

 CIRKULÄR 20:57 
2020-12-15 

 
 

 
12 (14) 
 

    
   

 
 

 

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2021 
Skatteverkets utbetalningar av skatter och bidrag under år 2021 görs den tredje varda-
gen efter den 17:e varje månad. Datumen framgår av tabellen nedan. Slutavräkningen 
för 2019 års skatteintäkter justeras i samband med januari månads skatteutbetalning. 

Tabell 10. Utbetalnings- och bokföringsdag för preliminära skatter och bidrag 2021 
Datum 

  Utbetalnings- 
dag 

Bokförings- 
dag 

  Utbetalnings- 
dag 

Bokförings- 
dag 

Jan 20 21 Jul 21 22 

Feb 22 23 Aug 20 23 

Mar 22 23 Sep 22 23 

Apr 21 22 Okt 20 21 

Maj 20 21 Nov 22 23 

Jun 22 23 Dec 22 23 

Källa: Skatteverket. 

Rutiner för prenumeration / beställning av modellen Skatter & 
bidrag år 2021 
Förnyad prenumeration för gamla användare 
De som haft modellverktyget under 2020 och även vill fortsätta ha det under 2021 be-
höver inte göra någon ny beställning. Däremot vill vi snarast, dock senast den 8 janu-
ari 2021, få nya uppgifter från de kommuner som bytt kontaktperson och/eller faktura-
adress via ett webbformulär: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommu-
ner/andringkontaktpersonskatterbidrag.31449.html 

Om kommunen inte vill ha modellverktyget år 2021 måste vi få en anmälan om detta 
till oss senast den 8 januari. Skicka avanmälan till Mona Fridell via e-post:  
mona.fridell@skr.se 

Priset år 2021 är 2 500 kronor. Nästa års modell kommer att skickas ut i månadsskiftet 
januari–februari. 

Beställning för nya användare 
Kommuner som inte haft modellverktyget under 2020 gör beställningen via beställ-
ningsformulär som finns på vår webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommu-
ner/bestallningskatterbidrag.31450.html 

  

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/andringkontaktpersonskatterbidrag.31449.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/bestallningskatterbidrag.31450.html
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2020–2027 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2020–2027” på vår webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagspro-
gnos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2020–2027. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns fi-
ler med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av gene-
rella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna finns på vår webbplats: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice-
ringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 20:39) beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 
• Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2019 
• Befolkningsuppgifter per den 1 november 2020 och reviderad befolkningsprognos 

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar den 17 december skattesatser för 2021. 
Därmed är de kommunala skattesatserna 2021 inte uppdaterade ännu utan beräkning-
arna bygger på 2020 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i 
takt med riksprognosen. Uppdatering av skattesatser görs i samband med uppdatering 
av kommunalekonomisk utjämning 2021 som presenteras den 21 december. 

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned 
filen: 

• Uppdateringsfil-20057nr6.xls 
från webbsidan Uppdateringstabell 2020 för kommuner: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommu-
ner/uppdateringkommuner.1372.html 

Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter för-
utsättningarna i detta cirkulär. 

  

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/uppdateringkommuner.1372.html
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Information om tidpunkter under 2021 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Ekonomi 
och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, 
gå in på skr.se och välj Prenumerera. Länken ligger i den grå listen ovanför sidans ru-
brik. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste uppdaterade 
cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-
452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Måns Norberg (sammanvägt 
prisindex kommunal verksamhet) 08 -452 77 99, Mona Fridell (modellen Skatter & 
bidrag, generella statsbidrag) 08-452 79 10. 

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 

 Mona Fridell 

Bilagor 

”Prognosunderlag K-2020–2027-20057”, finns på vår webbplats via följande länk: 
http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 
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Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021 
SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2021. Tabeller med utfall och 
beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats:  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-
den-kommunala-sektorn/kommunalekonomisk-utjamning-och-utjamning-av-lss-kost-
nader/ 

Utfallet i inkomstutjämningen motsvarar det som SKR publicerade i de kommunvisa 
beräkningarna enligt cirkulär 20:57. Förändringarna enligt detta cirkulär avser kost-
nadsutjämningen, LSS-utjämningen, en liten justering av regleringsposten samt skatte-
satser i berörda kommuner. 

Utfall kostnadsutjämningen 2020 
SCB har beräknat utfallet för kostnadsutjämningen för 2021. I princip hela beräk-
ningsunderlaget var känt vid den preliminära beräkningen från slutet av september (se 
cirkulär 20:39). Den enda skillnaden mellan detta utfall och den preliminära beräk-
ningen avser eftersläpningsersättningen i modellen för verksamhetsövergripande kost-
nader. 

Jämfört med den preliminära beräkningen från september får 258 kommuner en för-
sämring av utfallet med 11 kronor per invånare. Detta beror på att ersättningen för ef-
tersläpning i modellen för verksamhetsövergripande kostnader fastställts med befolk-
ningen den 1 november 2020. 26 kommuner ”kvalificerade” sig för bidrag enligt 
denna komponent, och finansieringen av detta bekostas av alla kommuner med 32 
kronor per invånare. Jämfört med prognosen för oktober blev denna finansiering 11 
kronor dyrare. 

För att kvalificera sig för eftersläpningsbidraget måste kommunen haft en genomsnitt-
lig befolkningsökning åren 2015 till 2019 som överstiger 1,2 procent i genomsnitt per 
år, men även en ökning som överstiger 1,2 procent mellan 2019 och 2020. De 26 kom-
munerna som kvalificerar enligt dessa båda kriterier får ett bidrag på mellan 29 och 
1 494 kronor per invånare, innan finansieringen av bidraget räknats av. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalekonomisk-utjamning-och-utjamning-av-lss-kostnader/
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Den förhållandevis blygsamma befolkningsökningen hittills under 2020 gör också att 
antalet kommuner som kan komma i fråga för eftersläpningsersättning 2022 nu mins-
kat från 76 till 62. 

Utfall LSS-utjämningen 2020 
SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 2021. 
Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2021 baseras på verksamhetsstatistik över 
antalet LSS-insatser 2019, genomsnittliga kostnader enligt RS 2019 samt personal-
kostnadsindex beräknade på 2019 års förhållanden. 

Jämfört med prognosen i september har en handfull kommuner förändrat sina uppgif-
ter i underlaget för personalkostnadsindex enligt räkenskapssammandraget. Ett antal 
kommuner har också reviderat antalsstatistiken för 2019. Detta påverkar alla kommu-
ner genom att de genomsnittliga prislapparna för de olika insatserna ändras. De största 
förändringarna jämfört med septemberprognosen återfinns dock bland de kommuner 
som reviderat underlaget. 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en ny bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska ut-
jämningen för åren 2021 och framåt. Förändringar jämfört med cirkulär 20:57 beror 
på att anslaget för kommunalekonomisk utjämning har justerats och att nettokostna-
derna för kostnadsutjämningen minskat. 

Tabell 1. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023 
Miljoner kronor 

  2020 2021 2022 2023 

Summa inkomster för kommunerna (1) 75 588 74 547 76 886 79 763 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 86 152 105 403 102 095 96 889 

Differens –> Regleringspost (2)–(1) 10 564 30 856 25 209 17 127 

Källa: SCB och SKR: 

Tabell 2. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023 
Kronor per invånare 

  2020 2021 2022 2023 

Summa inkomster för kommunerna (1) 7 325 7 183 7 351 7 571 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 8 349 10 156 9 761 9 197 

Differens –> Regleringspost (2)–(1) 1 024 2 973 2 410 1 626 

Källa: SCB och SKR: 
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Den skatteväxling som gjordes 2018 mellan kommuner och regioner har förbisetts i 
anslagsramarna för 2019 och 2020 men i 2021 års ram ingår växlingen på nytt. Kom-
munernas anslag minskar med 69 miljoner kronor medan regionernas anslag ökar med 
samma summa. Eventuell retroaktiv justering utreds inom finansdepartementet. 

För 2021 påverkas regleringsposten även av att nettokostnaderna för kostnadsutjäm-
ningen minskar med 57 miljoner kronor i den definitiva utjämningen jämfört med pre-
liminär utjämning i oktober. För 2021 uppgår därmed den totala förändringen av re-
gleringsposten jämfört med cirkulär 20:57 till –12 miljoner kronor, vilket motsvarar 
cirka –1 krona per invånare. För övriga år uppgår förändringen till –69 miljoner kro-
nor eller cirka –7 kronor per invånare. 

Skattesatser 2021 
Den 17 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) skattesatser för 2021. 
Den totala kommunala skattesatsen för kommuner och regioner minskar i genomsnitt 
med 1 öre nästa år och uppgår till 32,27 procent. Den kommunala skattesatsen mins-
kar i genomsnitt med 1 öre medan skattesatsen till regioner är oförändrad. Det är 9 
kommuner som höjer skattesatsen 2021 medan 11 kommuner sänker. Ingen region 
ändrar sin skattesats. Under år 2021 kommer inga skatteväxlingar att genomfö-
ras. De kommunvisa skattesatserna för 2021 finns på www.scb.se, under Statistikda-
tabasen, Offentlig ekonomi. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2020–2027 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2020–2027” på vår webbplats på nedanstående sida: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagspro-
gnos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2020–2027. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns fi-
ler med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av gene-
rella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns på nedanstående sida: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice-
ringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 20:57) beror på: 
• Definitiv kostnadsutjämning för 2021 
• Definitiv LSS-utjämning för 2021 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
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• Justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
• Fastställda skattesatser 2021 
• Ny prognos fastighetsavgiften (se cirkulär 20:60) 

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned 
filen: 

• Uppdateringsfil-20059nr7.xls 

från webbsidan Uppdateringstabell 2020 för kommuner: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommu-
ner/uppdateringkommuner.1372.html 

Information om tidpunkter under 2021 och frågor 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik. Klicka på Ekonomi 
och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, 
gå in på skr.se och välj Prenumerera. Länken ligger i den grå listen ovanför sidans ru-
brik. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik) finns de senaste uppdaterade 
cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Måns Norberg (kostnadsutjämning, LSS-ut-
jämning) 08-452 77 99 och Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10. 
Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se  

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 
 Måns Norberg 

Bilaga 

”Prognosunderlag K-2020–2027-20059”, finns på vår webbplats via följande länk: 
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagspro-
gnos/prognosunderlagforkommuner.1356.html 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/uppdateringkommuner.1372.html
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html
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Sveriges Kommuner och Regioner 
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Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

 

 

Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift 
samt prognos för åren 2020, 2021 och 2022 
I detta cirkulär presenteras: 

• Det slutliga utfallet av förändringen i fastighetsavgift per kommun mellan åren 
2018 och 2019. 

• En prognos av förändringen av fastighetsavgiften mellan åren 2019 och 2020 som 
bör användas i 2020 års bokslut. 

• En ny prognos av förändringen av fastighetsavgiften mellan åren 2020 och 2021. 
• En första prognos av förändringen av fastighetsavgiften mellan åren 2021 och 

2022. 

Prognosen av fastighetsavgiften har gjorts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Senaste prognoserna för fastighetsavgiften 
presenterades i cirkulär 19:60. 

Slutligt utfall av 2019 års fastighetsavgift 
Kommunens förändring av intäkterna från fastighetsavgiften mellan åren 2018 och 
2019 framgår av kolumn Z i bilaga 1. Totalt ökade kommunernas intäkter med 582 
miljoner kronor. Utfallet var 41 miljoner kronor lägre än i prognosen enligt cirkulär 
19:60. 35 kommuner hade en positiv förändring jämfört med förra prognosen, alla 
med små belopp. Den största förbättringen motsvarade 5 kronor per invånare, och den 
största försämringen 25 kronor per invånare. 

2019 gjordes en fastighetstaxering av flerbostadshus. 1 kommun fick minskade intäk-
ter från fastighetsavgiften. 19 kommuner fick ökningar motsvarande mer än 100 kro-
nor per invånare, som mest med 212 kronor. I vanlig ordning finns det ett samband 
mellan förhållandevis stora ökningstal och höga intäkter från fastighetsavgiften. 
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Intäkterna från fastighetsavgiften 2019 uppgår till 18,5 miljarder kronor. Intäkterna 
framgår av kolumn AA i bilaga 1. Skillnaden mellan slutligt utfall 2019 och uppbokad 
intäkt i bokslutet för år 2019 ska resultatredovisas i 2020 års bokslut. Under förutsätt-
ning att kommunen i 2019 års bokslut använt sig av bokslutsprognosen i cirkulär 
19:60, framgår denna korrigering av kolumn E i bilaga 5. 

Bokslutsprognos av 2020 års fastighetsavgift 
År 2020 görs en taxering av småhus på lantbruk. Inkomstbasbeloppet är fastställt till 
66 800 kronor. För år 2020 innebär detta att gränsen för fastighetsavgiften för ett små-
hus uppgår till 8 349 kronor (8 049 år 2019). Detta innebär att det för taxeringsvärden 
mindre än eller lika med 1 113 000 kronor betalas fastighetsavgift med 0,75 procent 
av taxeringsvärdet. För taxeringsvärden högre än det betalas fastighetsavgift med 
8 349 kronor. För flerbostadshusen ger samma beräkning 1 429 kronor per lägenhet 
2020 jämfört med 1 377 kronor 2019. Fastighetsavgift betalas enligt detta belopp per 
lägenhet alternativt 0,3 procent av taxeringsvärdet. 

Sammantaget ökar kommunernas intäkter enligt prognosen med 750 miljoner kronor 
mellan åren 2019 och 2020, vilket framgår av bilaga 1, kolumn AB. Inga kommuner 
får minskade intäkter i prognosen, men för nästan hälften av kommunerna understiger 
ökningen 75 kronor per invånare. Den största ökningen motsvarar omkring 300 kronor 
per invånare. Småhusen på lantbruk utgör i genomsnitt en fjärdedel av ökningen. I 
vissa kommuner står dessa dock för i princip hela ökningen, som i Bjurholm, Vara och 
Ydre. Kommunens förändring av intäkterna från fastighetsavgiften mellan år 2019 och 
2020 uppdelat på småhus, småhus på lantbruk samt flerbostadshus framgår av bilaga 
2. 

Jämfört med föregående prognos, enligt cirkulär 19:60, innebär denna en förbättring 
med 25 miljoner. Alla kommuner håller sig inom spannet +/– 40 kronor per invånare. 

Den sammanlagda intäkten för 2020 blir enligt prognosen 19,3 miljarder kronor och 
framgår av bilaga 1, kolumn AC. Observera dock att i bokslutet för 2020 måste även 
den korrigering för det slutliga utfallet år 2019 som nämndes ovan, resultatföras. Detta 
framgår av bilaga 5. 

Prognos av 2021 års fastighetsavgift 
År 2021 görs en fastighetstaxering av småhus. Denna prognos bygger på aktuella tax-
eringsvärden för småhus på lantbruk och flerbostadshus. För småhus fastställs 2021 
års taxeringsvärden inte förrän juni 2021 och här används en prognos på kommande 
taxeringsvärden, gjord av Skatteverket. 

För år 2021 är inkomstbasbeloppet fastställt till 68 200 kronor. Detta innebär att grän-
sen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 8 525 kronor. Detta innebär att det 
för taxeringsvärden mindre än eller lika med 1 137 000 kronor betalas fastighetsavgift 
med 0,75 procent av taxeringsvärdet. För taxeringsvärden högre än 1 137 000 betalas 
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fastighetsavgift med 8 525 kronor. För flerbostadshusen ger samma beräkning 1 459 
kronor per lägenhet 2021. Fastighetsavgift betalas enligt detta belopp per lägenhet al-
ternativt 0,3 procent av taxeringsvärdet. I cirkulär 19:60 användes en prognos av in-
komstbasbeloppet som var 200 kronor högre än det nu beslutade. 

Som brukligt vid småhustaxeringar väntas kommunernas intäkter öka relativt mycket, 
med 1 185 miljoner kronor. Kommuner med redan höga intäkter från fastighetsavgif-
ten förväntas öka mycket. Storfors och Norberg utgör undantag, med relativt stora ök-
ningstal men med ett beskedligare utgångsläge. Gotland utgör undantag åt andra hål-
let. 8 kommuner väntas få en ökning av intäkterna med mer än 500 kronor per invå-
nare. Ingen kommun väntas få minskade intäkter. Men ökningstakten väntas bli 
mycket blygsam i och runt storstäderna. Inkluderas befolkningsförändringen blir det 
inte mycket kvar av ökningen i en handfull kommuner. 24 kommuner ökar med 
mindre än 50 kronor per invånare. 

Denna prognos innebär minskade intäkter för flertalet kommuner jämfört med motsva-
rande prognos i cirkulär 19:60. Totalt innebär denna prognos 120 miljoner i lägre in-
täkter 2021, de största försämringarna motsvarar 300 kronor per invånare. 

Totalt beräknas intäkterna från fastighetsavgiften uppgå till 20,4 miljarder kronor 
2021, vilket framgår av bilaga 1, kolumn AE. Kommunens förändring av intäkterna 
från fastighetsavgiften mellan åren 2020 och 2021, uppdelat på småhus, småhus på 
lantbruk samt flerbostadshus framgår av bilaga 3. 

Prognos av 2022 års fastighetsavgift 
I detta cirkulär presenteras den första prognosen av förändringen i fastighetsavgift 
mellan 2021 och 2022. År 2022 görs en taxering av flerbostadshus. Denna prognos 
bygger fastställda taxeringsvärden för småhus på lantbruk och Skatteverkets prognos 
för taxeringen av småhus. För flerbostadshusen bygger justeringen endast på att den 
maximala avgiften justerats med det prognostiserade inkomstbasbeloppet. Detta inne-
bär att prognosen för flerbostadshusen 2022 är relativt osäker och är troligtvis en un-
derskattning. 

För år 2022 är inkomstbasbeloppet prognosticerat till 69 700 kronor. Prognosen är 
gjord av Konjunkturinstitutet i oktober 2020. Detta innebär att gränsen för fastighets-
avgiften för ett småhus uppgår till 8 713 kronor. För taxeringsvärden mindre än eller 
lika med 1 161 000 kronor betalas således en fastighetsavgift med 0,75 procent av tax-
eringsvärdet. För högre taxeringsvärden betalas en fastighetsavgift med 8 713 kronor. 
För flerbostadshusen ger samma beräkning 1 491 kronor per lägenhet år 2022. Fastig-
hetsavgift betalas enligt detta belopp per lägenhet alternativt 0,3 procent av taxerings-
värdet. 
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Enligt prognosen ökar intäkterna från fastighetsavgiften med 414 miljoner kronor mel-
lan 2021 och 2022. 13 kommuner får ökningar motsvarande 100 kronor per invånare 
eller mer. Inga kommuner får minskade intäkter. 

Kommunernas intäkter av fastighetsavgiften 2022 väntas uppgå till 20,9 miljarder kro-
nor. Skillnaderna i intäkter kommunerna emellan är numera väldigt stora och motsva-
rar som mest 4 600 kronor per invånare enligt denna prognos för år 2022. 

Kommunens förändring av intäkterna från fastighetsavgiften mellan år 2021 och 2022 
uppdelat på småhus, småhus på lantbruk samt flerbostadshus framgår av bilaga 4. 
Kommunens prognostiserade intäkt av fastighetsavgiften 2022 framgår av bilaga 1, 
kolumn AG. 

Mall för beräkning av fordran/skuld i bokslut 2020 
I bilaga 7 finns en mall för beräkning av fordran/skuld i bokslut 2020. Genom att 
skriva in kommunkoden (framgår av kolumn A i bilaga 1) i cell C1 redovisas kom-
munvisa utfall/prognoser, utbetalningar och beräkningar av fordran/skuld. 

I bilaga 8 finns en kort beskrivning av den kommunala fastighetsavgiften, vilket tjänar 
som underlag till hur mallen byggts upp. 

Utbetalning av fastighetsavgift år 2021 
De belopp som Skatteverket betalar ut år 2021 framgår av kolumn AA i bilaga 6. Be-
loppet är summan av det så kallade regleringsbeloppet, 1 328,69 kronor per invånare i 
kommunen 1 november 2007, och summan av förändringen i fastighetsavgift år 2009–
2019. Det innebär att utbetalningen 2021 är summan av utbetalning 2020 och föränd-
ringen i fastighetsavgift mellan åren 2018 och 2019. Även nivåjusteringen på grund av 
de tidigare felaktiga utbetalningarna måste adderas för att erhålla en korrekt utbetal-
ning. 

Regleringen av kommunens fordran för fastighetsavgiften år 2019 betalas med en  
tolftedel per månad under år 2021. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2020–2027 
I samband med varje uppdatering av SKR:s beräkningar publiceras ”Prognosunderlag 
K 2020–2027” på vår webbplats, samt instruktioner och en uppdateringsfil till mo-
dellen Skatter & bidrag. 

Observera att de kommunvisa uppgifterna från detta cirkulär läggs in i prognos- 
underlag och modelluppdateringar i samband med cirkulär 20:59. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Måns Norberg 08-452 77 99 eller Mona Fri-
dell, 08-452 79 10. Båda nås på via epost enligt mönstret: fornamn.efternamn@skr.se. 

SCB svarar på frågor om fastighetstaxeringen samt prognosantaganden. Frågor 
skickas per e-post till magnus.walestad@scb.se 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 
 Måns Norberg 
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Rubrik: Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till AB. Ersätter cirkulär 
20:42. 

Ersätter: 20:42 

Bilagor: Allmänna bestämmelser 
Bilaga R 
Bilaga J 
Redogörelsetext avseende förändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till AB 

Sammanfattning 
Detta cirkulär ersätter cirkulär 20:42. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, samt Sveriges Läkarförbund. 
Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. I cirkuläret 
följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts. 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Ann-Sophie Nykrans-Svedhem, Carola Lundberg, Agnes 
Gradstock 
 

Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 
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Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
samt bilagor till AB. Ersätter cirkulär 20:42 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt Sveriges Läkarförbund. 
Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper 
under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31. 

För förbundsområdena Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, 
AkademikerAlliansen samt OFR Hälso- och sjukvård tillämpas AB17 samt bilagor i 
dess lydelse 2020-05-01 tills annat anges.  

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts. För 
utförligare redovisning – se redogörelsetext i bilaga. 

Allmänna bestämmelser 

• Ett tillägg har gjorts i § 4 som gör det möjligt med tidsbegränsad 
projektanställning under högst 4 år. En ny projektanställning kan ingås tidigast 
365 dagar efter att en tidigare projektanställning avslutats. 
 

• Från och med 2021-10-01 gäller en ny konverteringsregel i § 4 moment 4 som 
innebär att tiden för övergång till tillsvidareanställning kortas för allmän 
visstidsanställning respektive vikariat från 2 år till 18 månader (548 dagar). 
Det nya momentet ersätter helt den tidigare bestämmelsen i AB. 
 

• I § 5 moment 1, punkt 3 har skrivningen om tidsbegränsning av sjukersättning 
tagits bort, samt justering gjorts gällande ålder utifrån ändrade regler i LAS 
gällande rätten att kvarstå i anställning. 
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• Ett nytt moment har tillförts § 6 som innebär att en arbetstagare kan anvisas att 
arbeta under de förutsättningar som Krislägesavtalet anger när detta aktiverats 
i behörig ordning. 
 

• I § 12 moment 1 har en strykning i texten gjorts gällande sjukersättning som 
inte är tidsbegränsad. Syftet med ändringen är endast att anpassas 
bestämmelsen till nu gällande hantering av sjukersättning i enlighet med SFB. 
 

• I § 13 om arbetstid har den inledande skrivningen i moment 5 med orden eller 
liknande strukits för att tydliggöra behovet av att ange arbetstagares arbetstid i 
schema.  
 

• Skrivningen i § 13 moment 5 om sammanhängande arbetstid har skärpts 
genom att ordet eftersträva har utgått. Vidare har ett stycke tillförts som slår 
fast att schema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar 
gälla. Detta innebär inte någon avvikelse från 12 § ATL. 
 

• Det har i § 13 även tillförts en skrivning om att det ska eftersträvas att 
arbetstagare erhåller schema för hela beräkningsperioden innan 
beräkningsperiodens början.  
 

• Det har i § 13 införts ett nytt moment 6 som möjliggör för arbetsgivaren att 
förlägga maximalt plus/minus 11 timmar som kan föras mellan 
beräkningsperioder.  
 

• Det införs i § 13 en möjlighet att avräkna kompensationsledighet per 
kalenderår istället för inom beräkningsperioden. 
 

• Utifrån att ett nytt moment 6 tillförs § 13 ändras numrering från moment 7 och 
framåt som en följd. 
 

• Arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring ändras för Kommunals och AKV:s 
avtalsområden, se även cirkulär 20:41 och 20:44. 
 

• I § 20 har en ny anmärkning tillförts moment 2, vilken anger att skiftet mellan 
sommartid och vintertid ska ersättas med enkel övertid för alla, oavsett om 
arbetstagaren arbetar heltid eller deltid. 
 

• Ändringar i § 21 innebär att ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 
2021-04-01 med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent. I moment 1 
har pingsthelgen utgått från O-tilläggstid A och betraktas i 
ersättningshänseende såsom vanlig helg. 



 

 CIRKULÄR 20:61 
2020-12-22 

 
 

 
3 (4) 
 

    
   

 
 

 

 
• I § 22 har kravet om anvisad plats vid beredskap utgått. Bestämmelsen 

kompletteras med en tillägg om förutsättningarna för beredskapen. 
 

• I § 27 om semester har i moment 4 ett engångsbelopp tillförts som ett 
komplement till tidigare reglering vid förläggning av huvudsemester utanför 
juni-augusti. Engångsbeloppet som ska utges är 5 000 kr vid förläggning av 
högst 14 semesterdagar under juni-augusti. Vid förläggning av 15-19 dagar är 
motsvarande engångsbelopp 3 000 kr. 
 

• Från och med 2022-01-01 gäller i § 29 moment 1 att arbetstagare ska ha varit 
sammanhängande anställd 180 dagar för att ha rätt till föräldrapenningtillägg. 
Det innebär en sänkning från tidigare 365 dagar.  
 

• I anmärkning under moment 1 i § 29 har två ålderskategorier av barn nu tagits 
bort, punkt 2 och 3. I moment 6 under d) har en hänvisning korrigerats och 
förtydligats.  
 

• I § 29 mom. 4 har ordet mödravårdscentral bytts ut mot 
barnmorskemottagning.  
 

• Den tidigare bestämmelsen i AB § 30 om civil- och värnplikt, vilken under 
avtalsrörelsen 2012 ersattes av en central och lokal protokollsanteckning i 
samtliga HÖK/ÖLA, har nu återinförts i AB men har uppdaterad titel, text och 
delvis nytt innehåll.  
 

• I § 39 har ett moment har tillförts, 6. Det är parterna avsikt att under 2021 
slutföra förhandlingarna om infasning av PA-KFS 09 och PA-KFS T in i 
kommunala tjänstepensionsplaner. Förhandlingarna berör vissa kommunala 
bolag inom Sobona. 
 
 

Bilagor till Allmänna bestämmelser 

• Bilagan E: Byter namn till "Bilaga R - Arbetstider m.m. inom 
räddningstjänsten". 
 
Det schabloniserade tillägget för obekväm arbetstid höjs likvärdigt med 
höjning av o-tillägget i AB, inklusive en förändrad viktning med ökade nivåer 
för natt och helg.  
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En ny skrivning tillförs i den partsgemensamma kommentaren för att 
förtydliga hanteringen av ob-schablonen vid partiell ledighet.  
 
Skrivningen i den partsgemensamma kommentaren om ”schema med 
dygnstjänstgöring” formuleras om och ett exempel har tillförts.  
 
Vidare har redaktionella ändringar gjorts i bilagan. Vilka dessa är framgår av 
redogörelsetext.  

 
• Bilaga J: Parterna har enats om en kommentar avseende tillämpningen av 

jourpass i kombination med arbetspass. Tillämpningen beskrivs i 
redogörelsetexten. 
 
Vidare har redaktionella ändringar gjorts i bilagan. Vilka dessa är framgår av 
redogörelsetext. 
 

 Övrigt överenskommet mellan parterna 

 
• Parterna träffar en principöverenskommelse om att i AGS-KL införa en 

kompletterande ersättning vid smittbärarpenning dag 1-14 samt utfyllnad för 
arbetstagare med lön över tak upp till högst 30 dagar.  

 

Frågor  

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av  

SKRs kundcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se 
Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

Jeanette Hedberg     

       Carola Lundberg 

 

 

Bilagor:  
Allmänna bestämmelser 
Bilaga R 

mailto:info@skr.se
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Bilaga J 
Redogörelsetext avseende förändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB 
 



20 

 

 
UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 20:62 

Diarienr: 20/01762 

Handläggare: Christina Madfors 

Ämnesord: Arbetsgivarfrågor; Arbetsrätt 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Arbetsrättssektionen 

Extern medverkan: --- 

Datum: 2020-12-17 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av 
sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings-
skyddslagen 

Ersätter: --- 

Bilagor: AD 2019 nr 56 

Sammanfattning 
Arbetsdomstolen har i dom 2019 nr 56 slagit fast att begreppet ”sammanlagt mer än 
två år” har samma innebörd som följer av ordalydelsen dvs. mer än 731 dagar. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Christina Madfors 
 

Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 
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Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av samman-
lagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen 
Arbetsdomstolen har i dom 2019 nr 56 slagit fast att begreppet ”sammanlagt mer än 
två år” har samma innebörd som följer av ordalydelsen dvs. mer än 731 dagar. 

Bakgrund 

En projektassistent hade haft flera tidsbegränsade anställningar vid Linnéuniversitet. 
Tvisten gällde om han varit anställd i allmän visstidsanställning vid universitetet i 
sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så att hans allmänna visstidsanställ-
ning därför övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § anställningsskyddslagen. 
Den huvudsakliga tvistefrågan i målet var hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än 
två år” ska beräknas. 

Fackförbundet ST:s ståndpunkt var att ett år motsvarar 360 dagar och att två år där-
med uppgår till 720 dagar. Förbundet menade att beräkningen av tidsgränser i anställ-
ningsskyddslagen och annan social skyddslagstiftning utgår från att en månad inne-
håller 30 dagar. 

Statens inställning var att ett år består av 365 dagar och att två år därmed uppgår till 
730 dagar. Staten menade att man inte behöver gå omvägen via månader för att 
bestämma hur många dagar två år består av. 

Projektassistentens sammanlagda anställningstid i allmän visstidsanställning hade 
uppgått till 721 dagar den 20 maj 2018 och frågan var om anställningen hade övergått 
till en tillsvidareanställning denna dag. 

Arbetsdomstolen 

Arbetsdomstolen konstaterar att kvalifikationstiden för omvandling till en tillsvidare-
anställning enligt 5 a § anställningsskyddslagen anges i år. Vid en rent språklig tolk-
ning av begreppet år innebär det 365 dagar och 366 dagar när det är skottår vart fjärde 
år. Enligt domstolen leder detta till slutsatsen att en rent språklig tolkning av lagtexten 
”sammanlagt mer än två år” kräver en anställningstid om sammanlagt minst 731 dagar 
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(365 x 2 + 1). För att komma till en annan slutsats krävs, enligt domstolen, att det i 
lagtext och förarbeten finns stöd för ett annat beräkningssätt. 

Den i målet aktuella allmänna visstidsanställningen övergick därför inte till en tills-
vidareanställning den 20 maj 2018 då anställningstiden uppgick till 721 dagar. 

Domstolen konstaterar även att när kvalifikationstiden anges i månader så framgår det 
av förarbetena till lagen att kvalifikationstiden ska beräknas utifrån en normalmånad 
om 30 dagar när den inte är sammanhängande, och att detta har bestämts av praktiska 
skäl vid sammanräkning av olika anställningsperioder.  

AD avslog Fackförbundets ST:s talan. Två ledamöter var skiljaktiga. 

Kommentar 

Domen slår fast att när anställningstiden anges i år så har det samma innebörd som 
följer av ordalydelsen dvs. den språkliga innebörden av begreppet år och att ett år har 
365 dagar. Av praktiska skäl ska skottår behandlas som vanligt kalenderår. För att en 
allmän visstidsanställning och vikariat ska omvandlas till en tillsvidareanställning 
enligt 5 a § anställningsskyddslagen krävs det således en sammanlagd anställningstid 
om minst 731 dagar under en femårsperiod.  

När kvalifikationstiden däremot anges i månader, som gäller t.ex. företrädesrätt till 
återanställning enligt 25 §, ska vid beräkning av den sammanlagda anställningstiden, 
dvs. vid sammanräkning av olika anställningsperioder, en normalmånad omfatta 30 
dagar oavsett månadens faktiska antal dagar, och ett år är då 360 dagar. För att få före-
trädesrätt till återanställning förutsätter detta att anställningstiden uppgår till minst 361 
dagar (30 x 12 + 1) under de senaste tre åren. (Här berörs inte säsongsanställningar). 
Om anställningstiden däremot är sammanhängande sker beräkningen utifrån kalender-
datum varvid tolv månader motsvarar samma period som ett år dvs. 365 dagar. 

SKR har tidigare gett ut information om beräkning av anställningstid som avser om-
vandlingsregeln, se cirkulär 07:72. Beräkningen avsåg den dåvarande regeln i 5 § 
andra stycket anställningsskyddslagen. Bestämmelsen hade till övervägande del 
samma konstruktion som nuvarande 5 a §. I cirkuläret redovisas kvalifikationstiden 
även för företrädesrätt till återanställning (25 §).  

När det gäller omvandlingsregeln har Arbetsdomstolen nu uttalat att ett år är 365 
dagar oavsett om anställningstiden är sammanhängande eller inte under en femårs-
period. Det medför en sammanlagd anställningstid om minst 731 dagar och inte 721 
dagar som nämns i cirkuläret. Domen gäller 5 a § anställningsskyddslagen och uttalar 
sig inte specifikt om beräkningen av kvalifikationstiden för företrädesrätt till åter-
anställning. Den följdverkan som domen får vid tillämpning av 25 § är att ett år består 
av 365 dagar eller 360 dagar beroende på om anställningstiden är sammanhängande 
eller inte sammanhängande. Informationen i cirkulär 07:72 är alltjämt i övrigt korrekt. 
När anställningstiden inte är sammanhängande, så krävs en anställningstid om 
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sammanlagt minst 361 dagar. Om anställningstiden däremot är sammanhängande, så 
krävs en anställningstid om sammanlagt minst 366 (365 + 1) dagar under de senaste 
tre åren för att få företrädesrätt till återanställning enligt lagbestämmelsen. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Tomas Björck 

 

 Christina Madfors 

 
Bilaga:  
Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 
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2020-12-18

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten
och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021

Ärendenr: 20/01595

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsenför SverigesKommunerochRegioner(SKR) harvid sammanträdeden18
december2020beslutat

att för sin del godkännaöverenskommelsenför 2021medstatenom äldreomsorg–
teknik,kvalitetocheffektivitet meddenäldrei fokus, samt

att i enskrivelseinformerakommunernaom överenskommelsen

Bakgrund

SKR ochregeringenträffadei januari/februari2020entreårigöverenskommelseför
åren2020-2022somsyftartill attgekommunernabättreförutsättningaratt
verksamhetsutvecklaäldreomsorgenmeddigitalisering.”Överenskommelseäldre–
teknik,kvalitetocheffektivitetmeddenäldrei fokus”.

Äldreomsorgenstårinför storautmaningar.Parallelltmeddendemografiska
förändringenbedömsrekryteringsbehovettill äldreomsorgensommycket
omfattande.Nya arbetssättmeddigitalt stödbehövs.Det finns ett stort intressebland
kommunernaattökaanvändningenavvälfärdsteknikochatt tadel av
digitaliseringensmöjlighetermenocksåstorautmaningar.Kommunernahar
begränsaderesurserochdetfinns behovav kompetenshöjandeinsatseroch
erfarenhetsutbyte.Föratt uppnågodaresultatpåområdetbehövssamverkanmellan
statenochkommunerna.Överenskommelsenharomfattattotalt 200mkr under2020,
dentotalasummanochdessfördelning ärdensammaävenunder2021.

Överenskommelsenbestårav:
- Riktatstatsbidragtill kommunerna

Kommunernaharmöjlighetatt rekvireraettekonomisktstödför att gesbättre
förutsättningaratt utvecklaochimplementeranyaarbetssättmedlämpliga
digitala/tekniskaverktyg.Under2020harca260kommunerrekvirerat
medlen.
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- Modellkommuner.
10kommuner- Borås,Eskilstuna,Grästorp,Kalmar,Karlstad,Kramfors,
Lund,Skellefteå,Uddevalla,Övertorneå– utsågsi juni 2020till
modellkommuner.Dessakommunerharkommit lite längrei införandetav
välfärdstekniksamthari uppdragatt stödjaövrigakommunermeddigital
verksamhetsutvecklinginom kommunalvårdochomsorg.

- Nationellstödfunktion.
SKR harinrättatennationellstödfunktion/ettkompetenscenterför
välfärdsteknikför att stödjakommunernai arbetetmedatt implementera
digital teknik i kommunaltfinansieradäldreomsorgsamtgesärskiltstödtill
modellkommunerna.De 10 modellkommunernautgörendel avdetsamlade
nationellakompetenscentret.

I arbetetinom överenskommelsenför välfärdstekniksamverkarSKR ävenmedoch
tar tillvara denkunskapocherfarenhetsomfinns hosrelevantastatligamyndigheter,
nationellakunskapscentrumochandrasärskildanationellauppdragmedkopplingtill
äldreomsorgochdigitalisering.

Under2020fick IneraAB i uppdragav SKR att slutförasitt projektSäkerdigital
kommunikation,(SDK), vilket syftadetill att skapaförutsättningarför enkel,säker
ochenhetlighanteringav känsligostruktureradinformation.Projektetslutförstill
årsskiftetochIneraAB beräknasunder2021kunnabörjaerbjudakommunernas
socialtjänst/äldreomsorgatt i framtidenupprättaensäkerdigital kommunikationmed
andrahuvudmänochmyndigheter.

I överenskommelsenför 2021görsfå förändringar.SKR får nu i uppdragatt med
fokuspåinformationssäkerhetsarbetet,fortsättastödjakommunernaatt skapa
förutsättningarför att kunnainföraensäkerdigital kommunikation.SKR skaäven
kunnastödjakommunernamedinformationochökadkunskapom säkra
inloggningarvid införskaffandetav välfärdsteknik.Enambitionshöjningi
kommunernasinformationssäkerhetsarbetegerävenkommunernabättre
förutsättningatt till exempelhanterakommandeförslagtill lagstiftningom ökade
möjligheterför informationsutbyte.

DärutöverharregeringenochSKR harden2 december2020träffaten
överenskommelseomenavsiktsförklaringför endigital infrastrukturtill stödför
välfärden.Inomramenför detarbetesompåbörjasmedanledningav
avsiktsförklaringenskaSKR tillvaratadennationellastödfunktionensarbetegenom
attutbyteav kunskapocherfarenheter.

Medel till kommunerna
Beslutomutbetalningav medelom totalt 183700000kronortill kommunernasom
stimulansmedelunder2021kommeratt fattasgenomsärskiltregeringsbeslutställt
till Kammarkollegiet.
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Av medlenska168700000kr fördelastill samtligakommuner.Medlenfördelas
efterenfördelningsnyckelbaseratpåantalpersonersomär80år elleräldrei
kommunen,menmedettminimibeloppom250000kronortill varjekommun
(bilaga 1 i överenskommelsen).
15000000kronorskafördelaslika till dekommunersomutsettstill
modellkommuner.

Medlentill kommunernautbetalasengångsvisefterrekvisitionfrånkommunerna
ställdtill Kammarkollegiet.Dekommunersomutsestill modellkommunerefteratt
harekvireratsin delav destimulansmedelsomfördelastill samtligakommuner,kan
rekvireradeextramedlenför modellkommuneri särskildordning.All rekvireringav
medelskaskesenastden1 december2021.Rättentill bidragetförfallerom
rekvisitioninte inkommit inomdennatid. PåSKR:swebbfinns informationmed
hänvisningtill deblankettersomskaanvändasvid rekvireringav medlen.

KommunernasomansökeromdessamedelskasvarapåSocialstyrelsensenkät
avseendeuppföljning av utvecklingenave-hälsaochvälfärdstekniki kommunerna
(seSocialstyrelsensregleringsbrev2021).

Medelsominte harutnyttjatsskaåterbetalastill Kammarkollegietsenastden31
mars2022.Enekonomiskredovisningför kalenderåretsomvisarhurmedlenanvänts
(sebilaga 2 i överenskommelsen) skalämnastill Kammarkollegietsenastden31
mars2022.Ekonomichef/verksamhetschefskagranskaochintygauppgifternai den
ekonomiskaredovisningen. Underskrifti original samtinformationomeventuella
avvikelserochåtgärdsförslagskafinnasmedi redovisningen. Om redovisningeninte
inkommeri tid kanregeringenåterkrävastödet.

Regeringskanslietsdiarienummerför överenskommelsenochför regeringsbeslutom
utbetalningskaframgåav samtligahandlingar.Rekvisitionen,denekonomiska
redovisningenochverksamhetsrapporternaskavaraundertecknadei original av en
behörigföreträdareför kommunen.

Regeringskansliet(Socialdepartementet)ochKammarkollegietharrätt att begärain
kopior av räkenskaper(samlat, inomöverenskommelsensinriktningsområden)i form
av ekonomiskredovisningochövrigt underlag.
För rekvisitionochekonomiskredovisningseocksåbilaga2 i överenskommelsen.

Överenskommelsenredovisasi bilaga.

SverigesKommunerochRegioner

AndersKnape
Ordförande
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Organ Gemensamhjälpmedelsnämnd

Plats Digitaltmöte

Tidpunkt Fredagenden27november2020

Ledamöter BarbroLarsson(C),Ordförande,RegionVästmanland
KarinAndersson(L),ersätterKennetÖstberg(S),RegionVästmanland,digitalt
deltagande
LinaEriksson(L),RegionVästmanland,digitalt deltagande
AnnaNygren(M), RegionVästmanland
MonicaIsraelsson(SD),RegionVästmanland,digitalt deltagande
NiclasBergström(S),Fagersta,digitalt deltagande
ÖrjanAndersson(S),Viceordförande,Hallstahammar,digitalt deltagande
LindaSöderJonsson(S),Kungsör,digitalt deltagande
SickanPalm(KD),Sala,digitalt deltagande
AndersNordenbris(L),ersätter SoiliRaja-Aho,Skinnskatteberg,digitalt deltagande
MagnusJohansson(S),Västerås,digitalt deltagande

Ersättare EleonorWestlund(C),RegionVästmanland,digitalt deltagande
PerBlomström(SD),RegionVästmanland,digitalt deltagande
MariaLangLarsson(M), Fagersta,digitalt deltagande
PeterSvensson(L),Sala,digitalt deltagande
AgnetaLuttropp(MP),Västerås,digitalt deltagande

Övriga AnneChristineAhl,verksamhetschef
LiselotteEriksson,hjälpmedelsstrateg,digitalt deltagande
EvaWilhelmsson,mötessekreterare

§ 45 Fastställandeav föredragningslista

Beslut

1. Denpreliminäraföredragningslistanfastställsmed tilläggavnämndinitiativfrån
AnnaNygren(M) ochövrigfrågafrån KarinAndersson(L).Nämndinitiativet
redovisasi § 58 i protokollet.

§ 46 Föregåendeprotokoll

Anmälsatt protokoll från sammanträdet2020-09-25 justeratsi föreskrivenordning.

§ 47 Justering

Beslut

1. LinaErikssonutsesatt jämteordförandenjusteradagensprotokoll.

§ 48 Nästasammanträde

Beslut

1. Nästasammanträdeskaägarum fredagenden26 februari2021kl 09.00.
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§ 49 Muntlig information 

Tyngdtäcken: 

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har fattat beslut om att gå ut med en 
rekommendation till regionerna om att inte längre subventionera tyngdtäcken. Den 
sammanvägda bedömningen gällande tyngdtäcken baseras på en värdering utifrån 
den etiska plattformen för prioriteringar. Efter genomgång av kunskapsläget är MTP-
rådets rekommendation att användning av s.k. tyngdtäcken inom den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården endast bör ske inom ramen för vetenskapliga 
studier. Ni kan läsa mer om beslutet på denna länk 
https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/regi
onernaavradsfinansieratyngdtacken.5.6492c9ea1754f0d49f88bbce.html 

 MTP-rådet är en del av kunskapsstyrningsorganisationen och har till uppdrag att utse 
vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger 
rekommendationer om hur de bör införas och användas.  

www.janusinfo.se/medicinteknik 

Sara Steady: 

Sara Steady införs i specialsortimentet dvs kan förskrivas efter samråd med 
hjälpmedelskonsulent. Hjälpmedlet kan möjliggöra att en ensam vårdpersonal kan 
hjälpa en patient med förflyttning samt att patienten tryggt kan delta mer aktivt än 
då lyft används. 

https://www.arjo.com/sv-se/produkter/safe-patient-handling/standing-and-raising-
aid/sara-stedy/ 

Beslut 

1. Informationen noteras 

§ 50 Övertagande av frenikusstimulator 

HMC200020 

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott beslutade vid arbetsutskottets sammanträde 
2020-09-09 att fortsätta bereda ärendet för att behandla ärendet på 
Hjälpmedelsnämnden 2020-11-27. 

Lungmottagningen, Medicinkliniken Västmanland sjukhus Västerås önskar att 
Hjälpmedelscentrum övertar två Frenikusstimulatorer (FS) som är förskrivna till en 
patient. FS hjälper patienter med ryggmärgsskada att andas genom elektrisk 
stimulering av nerver som styr andningen. 

Beskrivning av ärendet 

Patienten har fått FS inopererad av neurokirurgen Akademiska sjukhuset Uppsala och 
det är även dit som lungmottagningen och vårdpersonal vänder sig om problem 
uppstår, uppföljningskontroll sker i Uppsala 2ggr/år. Eftersom patienten har andra 
medicinska behandlingshjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentrum så skulle 
det underlätta och bli tydligare för vårdpersonal och sjukhuspersonal om FS 
överfördes till Hjälpmedelscentrum. 
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering 

Driftkostnaden för FS består av regelbundna byten av antenner och alkaliska AA-
batterier som vårdpersonal själva byter. Antennerna ska enligt tillverkarens 
rekommendation bytas 2 ggr/år och varje set kostar ca 275 dollar, de 4st AA-batterier 
som driver apparaturen byts efter 400-500timmar.  

Enligt uppgift från lungmottagningens controller så är restvärdet i oktober 2020  
98 827 kr på FS som köptes in 2016 och 97 545 kr på den som köptes 2018. 

Föreslås att Regionen ska stå för kostnaden av batterier vilket Region Uppsala gör. 
Det harmoniserar då med att ventilatorberoende patienter inte betalar för 
driftbatterier till ventilator. Den årliga kostnaden för lungmottagningen beräknas till 
176 kr. Lungmottagningen har inga invändningar mot kostnaden.  

Apparaturen kräver inget förebyggande underhåll som ska utföras av tekniker. 
Antenner och batterier anses vara förbrukningsmaterial och kostnaden för dessa bör 
inte ingå i apparathyran då det inte gör det på övriga andningshjälpmedel. 

Invånarperspektiv  

FS är ett mycket ovanligt hjälpmedel men för den enskilda patienten underlättar 
överföringen av FS till Hjälpmedelscentrum. 

Beslut 

1. HMC övertar apparaturen som ett hyreshjälpmedel och lagerhåller 
förbrukningsmaterial d.v.s. batterier och antenner som förbrukningsmaterial 
vilka ingår inte i hyreskostnaden. 

§ 51 Elrullstolsutredning 

Presentation av Rapport uppföljning av förskrivningsmönster  

En uppföljning av förskrivningsmönster av elrullstol har genomförts med analys av 
förskrivningsfrekvensen under perioden 2017 t.o.m. 2019 (2020) utifrån 
frågeställningarna: 

-har förskrivningar av motordrivna rullstolar minskat totalt? 

-har förskrivningarna i Västerås stad avvikit från andra kommuner i länet? 

 -finns det en tendens till förskjutning till drivaggregat för manuell rullstol? 

Som en följd av pandemin har år 2020 uteslutits i vissa resultat. 

Uppföljningen innehåller också en omvärldsbevakning.  

Resultatet visar bland annat att: 

Förskrivningar av trehjulig elrullstol hade minskat 23 % år 2019, i jämförelse med år 
2017. Förskrivningar av fyrhjuliga elrullstolar hade ökat 7 % år 2019, i jämförelse med 
år 2017. Förskrivningar av drivaggregat hade minskat 22 % år 2019, i jämförelse med 
år 2017. 
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• Förskrivningen av trehjuliga elrullstolar har minskat 28 % i Västerås, jämfört 
med 16 % minskning i övriga kommuner tillsammans.  

• Vid analys av alla kommuners förskrivningsmönster per 1000 invånare 
framkommer en stor variation gällande antal förskrivna elrullstolar samt att 
förskrivningen har minskat av både trehjuliga elrullstolar och drivaggregat.  

• Förskrivning av drivaggregat har minskat 39 % i Västerås, jämfört med 5 % 
minskning i övriga nio kommuner tillsammans. 

• Någon överförskjutning från trehjulig elrullstol till drivaggregat ses inte. 
 

Vidare framkommer stora skillnader mellan kommuners beslutspraxis för 
bostadsanpassningsbidrag.   

Presentation av enkätundersökning gällande uppföljning efter förskrivning  

Sammanfattningsvis sker uppföljning väldigt olika, ofta via telefon ex efter 6 mån, 1 
år etc. Bara vid behov görs hembesök 

När ett ärende avslutats ansvarar patienten att ta kontakt med förskrivare. Indikation 
om behov av uppföljning kan också inkomma från personal eller tekniker.  

Det framkommer vidare att förskrivare upplever en stor osäkerhet kring ansvaret när 
man avslutat ett ärende. Kommunen rapporterar inte över avslutade ärenden till 
primärvården. En bättre samverkan mellan kommunerna och primärvården är 
önskvärt när det gäller uppföljning av elrullstolar. Även om elrullstolen är förskriven 
av kommunal arbetsterapeut skulle uppföljning kunna ske i primärvården eftersom 
patienten med elrullstolen kan ta sig till vårdcentralen. 

På särskilda boenden finns en större kontroll om hur patienten hanterar sin elrullstol. 
Förtydligande av uppföljningsansvar föreslås i handboksändringarna inför 2021 §50 

Beslut 

1. Informationen noteras 

§ 52 Utbudsbegränsningar och handboksändringar 

HMC200019 

Inför 2021 föreslår Hjälpmedelscentrum utbudsbegränsning på: 

1. Väggfasta armstöd  

Motivering: Montering av dessa har skett via ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
eftersom de ska monteras i badrum och det kräver särskild kompetens som inte finns 
på Hjälpmedelscentrum. Nu har minst en kommun slutat ge bidrag för montering. 
Förskrivningen av dessa är låg (8 st senaste 1,5 året). Behovet kan tillgodoses av 
andra produkter.   

2. Designtillbehör 

Motivering: har inte använts, ev behov kan beslutas enligt process för produkt 
utanför sortiment/ regelverk. 
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3.               Ny produkt att ta in i sortimentet: Distansmadrass till 
antidecubitusmadrass 

Motivering: För att öka patientsäkerheten. Problemet är att sänggrindar blir för låga 
med risk att patient kan rulla över dem när vissa antidecubitusmadrasser används, 
påtalas ofta av förskrivare och annan vårdpersonal.  

4.            Sammanfattande förslag till ny handbokstext gällande elrullstol:  

- Krav förskrivarutbildning för eldriven rullstol. 

- Gångförmåga bör bedömas med strukturerar gångtest. 

- Användning per år ändras från 25 h till 50 h per år. 

- En första uppföljning av elrullstol ska ske vid 3-6 månader efter avslutad 
körträning. Uppföljning ska därefter ske minst 1 gång/år av måluppfyllelse och 
patientens användande av elrullstol samt ställningstagande om förskrivningen 
ska kvarstå. 

 

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas som stöd.  

Skäl för återtagande av elrullstolen från patienten 

• Om det finns brister i handhavande. 

• Om elrullstolen inte sköts eller förvaras enligt anvisning trots upprepad 
information/instruktion från förskrivare.   

• Om den eldrivna rullstolen inte användas kontinuerligt, minst 50 timmars körtid 
per år. Vid misstanke om låg användning kan förskrivare via arbetsorder begära 
att tekniker läser av elrullstolens körtid. Vid låg användning ska förskrivare göra 
ny behovsbedömning och ta ställning till om elrullstolen ska tas tillbaka.  

 

5. Övriga handboksändringar  

Hjälpmedelsstrateg presenterar övriga handboksändringar i bifogad bilaga. 

Beslut 

1. Nämnden godkänner redovisade handboksändringar och utbudsbegränsningar. 

§ 53 Internkontrollplan 2021 

HMC200017 

Internkontrollplan 2021 presenteras. 

Beslut 

1. Internkontrollplan 2021 fastställs och överlämnas till huvudmännen. 

§ 54 Verksamhetsplan och budget 2021 

HMC200018 

Utifrån dialog i strategisk kundråd, tjänstemannaberedning och nämnd samt utifrån 
Regionplan och förvaltningens anvisningar har ett förslag till verksamhetsplan 
utarbetats.   
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Verksamhetsplanens grund utgår från Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning, 
regionplan och kundöverenskommelserna det vill säga kundernas bedömning om 
hjälpmedelsbehov två år framåt bildar underlag till budget. 

Hjälpmedelscentrum höjer inte hyrespriserna 2021.  Totalt beräknas intäkten till 
142,8 mkr 2021. 

Beslut 

1. Verksamhetsplan och budget 2021 fastställs och överlämnas till huvudmännen 
under förutsättning att regionstyrelsens förslag till Regionplan fastställs av 
regionfullmäktige. 

§ 55 Anmälningsärenden 

a) Minnesanteckningar strategiskt kundråd 20-10-30 

b) Minnesanteckningar från Hjälpmedelsrådet 20-11-04 

c) Delegation till verksamhetschef Hjälpmedelscentrum 

d) Öppet brev från Sveriges arbetsterapeuter 

e) Protokoll tjänstemannaberedningen 20-11-20 
 

Beslut 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

§ 56 Nämndinitiativ förskrivartjänster på Hjälpmedelscentrum 

RV192045 

Anna Nygren (M) lämnade 2019-12-12 in nämndinitiativ med yrkande att tillsätta en 
utredning med uppdraget att genomlysa och lämna förslag i avsikt att sälja/hyra ut 
förskrivartjänster till kommun/region. 

Liselotte Eriksson rapporterar kring utredningen utifrån nämndinitiativet att skapa 
förskrivartjänster på Hjälpmedelscentrum. 

I dagsläget ser varken kommunerna eller regionen något aktuellt behov av förskrivare 
på Hjälpmedelscentrum. Förskrivning av hjälpmedel är en integrerad del av en 
rehabiliteringsprocess där patientens hela behov av rehabilitering och behov ska 
beaktas. Saknas förskrivare borde det innebära att det helt saknas arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter i kommunen. Det skulle innebära ett mer omfattande problem 
än att det saknas personal med förskrivningsrätt. Vid brist på förskrivare är det en 
intern organisationsfråga. Helhetsperspektivet anses som väsentligt för en god 
hjälpmedelsförskrivning. Det måste alltid finnas en motpart som kan förse förskrivare 
på Hjälpmedelscentrum med nödvändig information, vilket kan generera 
dubbelarbete. 

Ett ökat samarbete mellan kommunerna och mellan kommunerna och primärvården 
ses mer som en aktuell lösning. 

Rapporten lägger fram två förslag till beslut. Strategiskt kundråd rekommenderar 
nämnden att fatta beslut för alternativ 1. 

Alternativ 1 
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Inget införande av förskrivartjänst på HMC. 

Alternativ 2  

Inrätta tjänst med förskrivningsrätt för hel/del av Hjälpmedelscentrums område. 
Hjälpmedelskonsulent ansvarar för genomförande av hela förskrivningsprocessen. 
Kommun som nyttjar tjänsten betalar enligt timtaxa som då inkluderar bedömning, 
förskrivning, inträning, eventuell anpassning/specialanpassning och uppföljning. 

I ärendet yrkar 

Barbro Larsson (C), ordförande, yrkar bifall på alternativ 1. Yrkandet stöds av Örjan 
Andersson (S), Karin Andersson (L), Sickan Palm (KD), Eleonor Westlund (C), Peter 
Svensson (L) och Anders Nordenbris (L). 

Anna Nygren (M) yrkar bifall på alternativ 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda yrkande mot varandra och finner att 
hjälpmedelsnämnden beslutar enligt alternativ 1.  

Votering begärs. 

Ordföranden ställer de båda yrkande mot varandra igen. 

Omröstningsresultat 

Bilaga 1 Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att tio ledamöter röstat på 
alternativ 1 och en ledamot röstat på alternativ 2. Ordföranden finner att 
hjälpmedelsnämnden beslutar enligt alternativ 1. 

§ 57 Utvärdering av hjälpmedelshandboken 

Som en del av internkontrollen har en utvärdering genomförs av 
hjälpmedelshandboken användning och användarvänlighet. Resultatet visar att 
svarsfrekvensen har ökat i jämförelse med föregående år med 141 svarande jämfört 
med förra årets 85. Svarsfrekvensen är dock fortfarande låg sett till antalet 
förskrivare. 

Den sammanfattade upplevelsen av Hjälpmedelshandboken är på samma nivå som 
2019 med en skattning på 3,5 av 5. 

Anmärkningsvärt är att 71 svarade att de aldrig eller nästan aldrig använder 
Hjälpmedelshandboken. 

Hjälpmedelsstrateg Liselotte Eriksson fortsätter arbete med handboken och hur 
Hjälpmedelscentrum kan hjälpa förskrivarna att mer aktivt använda handboken. 
Andra åtgärder är information och dialog på förskrivarutbildningar och information i 
olika kanaler. 

Beslut 

1. Informationen noteras 
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§ 58 Övriga frågor 

Karin Andersson (L) önskar få mer information om elektrodressen Mollii-dräkten till 
kommande sammanträde för Hjälpmedelsnämnden. 

Bilaga 2  Anna Nygren (M) lämnar in nämndinitiativ angående uppföljning och återlämning av 
hjälpmedel. 

Beslut 

1. Verksamhetschefen får i uppdrag att bereda nämndinitiativet och återkomma 
med förslag till vidare hantering. 

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2020-12-11 

 

  Lina Eriksson 
Ordförande Justerare 
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    SALA PENSIONÄRSRÅD  
 

Anteckningarna anmäles i kommun- 
styrelsens ledningsutskott. 

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora torget 1, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
Kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Nina Nilsson 
Sekreterare KHR 

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 30 november 2020, kl 10.00-11.15. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin  vice ordförande i kommunstyrelsen 
Bo Kihlström  opposition (S), deltog på distans  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström  SPF Seniorerna Sala, deltog på distans 
 
Ersättare 
Roger Borlund  Ranstaortens PRO, deltog på distans 
 

1. Föregående minnesanteckning 

Föregående protokoll genomlystes. Kort kommentar från Erik Hamrin 
när det gäller punkt 4 och Kommunikationsenheten informerar, där 
har kontakt tagits med Kommunikationsenheten och det finns intresse 
för att titta på nya möjligheter gällande kommunikation till föreningar, 
en möjlig kanal är Föreningssidan i Sala Allehanda.  
När det gäller seniorboendet i Ransta så finns det samverkanseffekter 
med Bältarhagen som nu är ute på remiss. Fler av de svar som inkom-
mit gällande Bältarhagen berör även seniorboendet. Plan- och utveckl-
ingsenheten kommer att titta på helheten när de går vidare i ärendet. 
Önskemål om att den utgående punkten gällande Uppsökande verk-
samhet 75+ ska genomföras under februarimötet, även om mötet sker 
på distans. 
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              Sala Pensionärsråd 
 

 
 

 

2. Information från organisationerna 

Sala PRO informerar att verksamheten är ganska så nertonad. Men Per 
betonar att vikten av information blir allt viktigare i dessa tider. 

Bo Kihlström (S) tror att fysiska möten är en bit bort, och att vi åt-
minstone i början av 2021 kommer att få leva med digitala möten. Frå-
gan hur vi når ut med information blir desto viktigare nu. 

Ranstaortens PRO instämmer när det gäller såväl nedtonad verksam-
heten som att vikten av information är viktig. 

Information från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vård och 
omsorgskontoret har gjort en tillgänglighetsutredning som nu är 
skickad till samhällsbyggnadskontoret för att de ska se över vad som 
är genomförbart, och hur planeringen ser ut vad gäller tillgänglighet. 

Det har beslutats om en särskild böteskategori när det gäller överträ-
delse av att parkera olovligt på en handikapparkering. 

När det gäller återsökningsbara medel i samband med coronapande-
min så har Sala kommun fått ansökningen godkänd. Sala kommun har 
fått sin ansökning beviljad fullt ut, utbetalningen för hela Sverige lig-
ger på 91,4 procent om man fick ansökningen beviljad till 100 procent, 
vilket alltså Sala kommun fick. 

 
3. Övriga frågor 

 Trottoarkanter är för höga på vissa ställen i Sala. Svårt med rollato-
rer och rullstolar: 
Erik Hamrin svarar att den här frågan är kopplad till den till-
gänglighetsinventering som samhällsbyggnadskontoret nu har 
fått i uppdrag att titta på. 
 

 Trappsteg in till en del butiker, hur göra det enklare? 
Bo Kihlström (S) påpekar att det här är en fråga som har hängt med 
länge. Och något tydligt svar finns det inte, fastighetsägaren är den 
som har ansvaret för tillgänglighet, men när det gäller befintliga 
byggnader så är det inte alltid så enkelt. Det är tydligare när det 
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gäller nybyggen. Erik Hamrin föreslår att frågan skickas till den 
grupp som ska titta på Stärka centrumhandeln. 

 Kommunfixarna finns inte längre. Varför?? 
Erik Hamrin informerar att det handlar om två anledningar, 
Karlagatan som är den enhet som försett Kommunfixare med ar-
betskraft har inte möjlighet att göra det längre. Men även att det 
finns andra möjligheter idag att tillhandahålla tjänsterna, idag 
finns det möjlighet att söka rut-avdrag för hushållsnära tjänster. 
Sala kommun bevakar löpande hur denna service fungerar och 
kan utvecklas. 
 

 Hur reagerar Sala kommun på den hårda kritiken från IVO? 
Erik Hamrin informerar att återkopplingen från IVO är absolut 
viktig för Regionernas förbättringsarbete. I den granskning som 
Regionen själva gjort av sjuka äldre med Covid hittar de inte 
några större konstigheter. Att de kunnat sköta sin dokumentat-
ion bättre och i något enstaka fall gjort personligt besök fram-
kom, men i stort stämmer deras granskning överens med vår 
uppfattning av att det mesta har fungerat. 
Sala kommun har sedan tidigare och nu under tiden från mars 
upplevt och har en god samverkan med vårdcentralerna i Sala, 
Medicinkliniken och Vårdhygien/Smittskyddet i Regionen. Re-
gelbundna avstämningsmöten varje vecka har funnits sen i slu-
tet av mars där vi kunnat stämma av vårt gemensamma arbete 
och utvecklat samarbetsrutiner. Kontakter tas lätt när det fun-
nits behov däremellan.  
Genom att vi öppnade Nya avdelningen i april har Regionens in-
satser främst kunnat samlas där och dagliga kontakter har fun-
nits för bedömningar. Så även nu när vi den 10 november åter 
öppnade upp vår nya Covid-avdelning, som har telefonrond på 
morgonen och läkarrond på plats efter lunch. Det är en förbätt-
ring som skett nu då man tidigare främst hade telefonkontakt 
varje morgon för att bedöma alla på avd. Avdelningen är nu 
stängd igen sen i onsdags den 25 november då vi inte har någon 
med positiv Covid på våra särskilda boenden. 
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 Önskemål om aktuell information om coronasmittan på äldreboen-
dena i Sala kommun. 
Erik Hamrin informerar att angående smitta i Sala nu, är vi i ett 
stabilt läge, vården jobbar på allt de kan för att alla rutiner för 
att förebygga att smitta kan spridas. Smittspårningen började 
tyvärr alldeles för sent (Regionens ansvar) i juni. Den fungerar 
nu och om någon boende eller medarbetare har ett positivt prov 
med Covid tas prover på alla som man har varit nära.  
Det innebär en omfattande administration men är avgörande för 
att förhindra smittspridning och ibland hitta positiva utan sym-
tom som vi gjort både bland boende och medarbetare. Hela lä-
net ligger högt i antal med positiva prover så håll avstånd för att 
undvika smitta ute i samhället! 
Därav har vi i Sala återhållsamhet med besök på våra boenden, 
det har mottagits bra, en förståelse finns, besök ordnas också 
förstås under ordnade former. 
När det gäller smittskyddsutrusning så har vi det så som läget är 
just nu. 
 

4. Nästa möte 
Måndagen den 8 februari. Någon från Vård och omsorg bjuds in för att 
prata uppsökande verksamhet 75+. 
Kommande möten 3 maj, 13 sep och 6 dec. 
 

5. Förslag på ärenden till kommande möten 

Regional samverkansgrupp för äldre 

Kommunsjuksköterska kommer och informerar om vad nära vård in-
nebär 

Information om hemtjänst och de olika boendeformerna 

 
 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 
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    SALA FUNKTIONSRÄTTSRÅD  
 

Anteckningarna anmäles i kommun- 
styrelsens ledningsutskott. 

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora torget 1, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
Kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Nina Nilsson 
Sekreterare KFR 

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 7 december 2020, kl 15.00-16.05. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen (M) 
Ulrika Spårebo oppositionsråd (S), deltog på distans 
Nina Nilsson sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter  
Ingela Lundin  RSMH, deltog på distans 
Birgitta Rosén Ingen förening, Tillgänglighetsgruppen,  
     deltog på distans 
Helen Lindermann Demensföreningen, deltog på distans 
 
Ersättare 
Per Olsson  RSMH, deltog på distans 
 

1. Föregående mötesanteckningar 

Erik Hamrin går igenom föregående mötesanteckningar.  
Helen Lindermann förtydligar kring punkt 3 gällande gungorna i 
stadsparken att de två gungorna som finns där idag är skänkta av Odd 
Fellow, men att det behövs även behov av en ordentlig handikapp-
gunga i stadsparken.  
Birgitta Rosén efterlyser filmen inifrån nya Vallaskolan, en länk bil-
äggs mötesanteckningarna. Se bifogad länk i mejlet. 
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2. Information från organisationerna 

RSMH informerar att läget är tillbaka hur det var tidigare i år. Före-
ningstelefonen är fortfarande öppen, men övrig verksamhet är satt på 
paus. 
När det gäller mataffärer i Sala så är det ibland svårt att nå vissa varor 
för att de är för högt upp i hyllorna. Tillgänglighetsgruppen har tidi-
gare påtalat detta bekymmer.  
Ulrika Spårebo poängterar att Sala kommun har svårt att påverka mat-
affärerna, utan det är nog organisationerna själva som får uppvakta 
mataffärerna. 

Demensföreningen informerar att de har fått ta emot bidrag från Spar-
banksmiljonen, och för de pengarna har de bland annat köpt in ”tunga 
och verklighetstrogna” dockor, hundar och katter som de har delat ut 
till några boenden i Sala.  
Demensföreningen har lämnat in synpunkter när det gäller Äldrepla-
nen, bland annat har man poängterat vikten av demensboende för 
yngre. 
Anhörigkonsulten på Sala kommun har slutat, vad har hänt med den 
annonsen, kommer man att anställa någon ny eller blir det indragning 
av tjänsten? 

 

3. Information från kommunen 

Sala kommun har infört ett nytt bötesbelopp på överträdelse på handi-
kapparkering, det nya bötesbeloppet är 1 000 kronor. 
Vård och omsorgskontoret har genomfört en genomlysning vad gäller 
tillgänglighet inom sin verksamhet. En åtgärdslista har skickats till 
samhällsbyggnadskontoret, den bifogas mötesanteckningarna.  

 

4. Övriga frågor 

Lena Karlsson från gata/park har inlämnat ett skriftligt svar på Bir-
gitta Roséns synpunkt om att många gator i Sala är smala och dåligt 
avfasade.  
Lena Karlsson håller med frågeställaren att det finns en hel del att 
önska gällande vissa trottoarer i innerstaden. Här är det dock inte helt 
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säkert att det är kommunens trottoarer alla gånger, de kan även till-
höra privata fastighetsägare. 

Någonstans runt 2012-2013 fick gata/park ett föreläggande från bygg-
enheten om att förbättra tillgängligheten i centrala Sala och man 
gjorde då en rundvandring i centrum samt åtgärdade brister 
När det gäller beläggningsarbeten har gata/park fått en minskad bud-
get 2021 för beläggningsarbeten från 3,6 miljoner till 1,7 miljoner så 
Lena har svårt att se att de ska kunna genomföra några ytterligare till-
gänglighetsåtgärder 2021. Enheten ska göra ett försök att få utökade 
anslag i strategiskt inspel i februari och kan då även äska medel för att 
se över tillgänglighet längs stråk i Sala tätort. 

Annika Magnusson och hennes pappa har gjort en inventering när det 
gäller gator i Sala för några år sedan. Det är kanske dags att ta fram 
den igen och delge gata/park den igen. 

Under jullovet kommer två feriearbetare att titta över Tillgänglighets-
guiden som är från 2015, och uppdatera den, samt förhoppningsvis 
kommer de även att kunna uppdatera tillgänglighetsdatabasen på in-
ternet. 

Hur ser det ut med trygghetslarm i Sala kommun. Demensföreningen 
har fått indikationer på att det har varit problem, frågan lämnas till 
vård- och omsorgskontoret. 

RSMH tar upp problem med parkering i centrum, hälften av Sala kom-
muns invånare bor utanför staden. Informationen som finns gällande 
var man kan stå parkerad längre tid är svår att hitta på ett enkelt sätt 
på hemsidan. Synpunkten lämnas till kommunikationsenheten och 
trafikingenjören. 

Birgitta Rosén undrar över uppställningsplatserna vid Väsby kungs-
gård, är det kompletta som de är? 
Ulrika Spårebo svarar att de är kompletta som de är, ska man stå en 
längre tid så hänvisas man till camping eller andra uppställningsplat-
ser, dessa vid Väsby kungsgård är tänkta för typ en natt eller två. 
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5. Nästa möte 
Måndag den 15 feb kl 14.00, måndagen den 10 maj kl 18.30, mån-
dagen den 20 sep kl 14.00 och måndagen den 6 dec kl 18.30. 
 

6. Kommande möten 

Någon från samhällsbyggnadskontoret kommer för att informera om 
tillgänglighetsarbetet. 

 
Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 
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Bättre transporter i Stockholm-Mälarregionen

Det är med glädje och stolthet som vi än en gång har samlat de sju länen  i  Stockholm-

Mälarregionen bakom en gemensam riktning för transportinfrastrukturen med

storregionala  prioriteringar inom infrastruktur och transporter i våra län.

Framtidens resor —Storregional systemanalys fiir Stockholm-Mälarregionen  2020  Visar

vilka investeringar som behöver göras under de kommande åren för mer effektiva och

hållbara person- och godstransporter.

Den nya Systemanalysen har tagits fram inom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete och är

en vidareutveckling av tidigare inlämnade systemanalyser. Systemanalysen är resultatet av ett

unikt politiskt samarbete mellan över 70 förtroendevalda från våra regioner och kommuner,

tillsammans med akademi och näringsliv, i våra sju län — Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland.

I  Stockholm-Mälarregionen möjliggör vi resor och tillväxt i hela landet. Vår region är Sveriges

största arbetsmarknad och varje dag reser 750 000 pendlare mellan kommunerna i Stockholm-

Mälarregionen. Åtta av tio tågresor i landet börjar eller slutar i Stockholm och omkring två

tredjedelar av samtliga utlandsresor går till/från eller via Stockholm-Mälarregionen.

Att samarbeta för en bättre transportinfrastruktur är att skapa nytta för våra regioninvånare och

företag. Med bättre transporter förenklar vi deras vardag och tar steg mot hållbar tillväxt och

ett klimatsmart samhälle.

Nu fortsätter vi det gemensamma arbetet för en starkare Stockholm-Mälarregion.

Tack för ditt engagemang!

W Una/x JV 1  Så _____ x-

Kristoffer Tamsons (M) Maria Nimvik Stern

Ordförande Generalsekreterare

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-

Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur,

kompetensförsöijning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Mälardalsrådet 08-410 459 10

Centralplan 3 www.malardalsradet.se
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Framtidens resor
Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen

Länsplaneansvariga och kollektivtrafikansvariga i sju län – Stockholm, 
Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland 
– lämnar genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete denna 
gemensamma uppdaterade storregionala systemanalys, som är en 
vidareutveckling av tidigare inlämnade systemanalyser. 

Stockholm-Mälarregionen är en expansiv region som möjliggör resor 
och tillväxt i hela landet. Åtta av tio tågresor i landet börjar eller slutar 
i Stockholm och omkring två tredjedelar av samtliga utlandsresor går 
till/från eller via Stockholm-Mälarregionen. Samhällsutvecklingen ger 
goda förutsättningar för tillväxt, och den snabba utvecklingen måste 
mötas med samordnade hållbara satsningar både inom transport- 
sektorn och på bostadsmarknaden. 

Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala 
samband, utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Fokus ligger 
på de gemensamma behoven och prioriteringarna i infrastruktur- 
planeringen, inklusive hur Stockholm-Mälarregionen kan bidra till en 
bättre framkomlighet och en klimatsmart omställning. I anslutning 
till detta finns även länsvisa förhållanden. Dessa behandlas i respektive 
läns regionala strategier och planer.

Framtagandet av den storregionala systemanalysen har skett inom 
ramen för En Bättre Sits och koordinerats av Mälardalsrådet, sam-
verkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-
Mälarregionen. Arbetet har bedrivits inom olika temaområden där 
ett stort antal politiker från samtliga riksdagspartier har deltagit. 
Den politiska processen har omfattat ett brett deltagande över parti-, 
kommun- och länsgränser. Arbetet vilar på en gemensam storregional 
samstämmighet och systemsyn. 

I arbetets slutskede drabbades världen hastigt och med kraft av 
Coronapandemin, som åtminstone tillfälligt förändrat förutsätt-
ningarna för resande och transporter. Vilka effekter pandemin får och 
hur bestående dessa kan bli är för tidigt att säga. Utvecklingen följs 
noga i det fortsatta arbetet med infrastruktur- och transportutveckling 
i Stockholm-Mälarregionen.

Den storregionala systemanalysen har fastställts genom formaliserade 
beslut i de sju länen samt i Mälardalsrådets styrelse.

23 oktober 2020
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I korthet
Storregionala mål för transportsystemet 
i Stockholm-Mälarregionen 

Att skapa ett 

transportsystem

• där regionens 
och nationens 
internationella 
konkurrenskraft 
utvecklas och bidrar 
till attraktivitet för 
de samverkande 
länen i Stockholm-
Mälarregionen

• Stora samhällsförändringar, med ny teknik 
och ökade krav på hållbar utveckling.

• Stark tillväxt, framför allt i de större 
städerna, med ökade person- och 
godsflöden, varav en hög andel på väg.

• Ökad integration av regionens bostads-, 
studie- och arbetsmarknader, men stor 
kvarvarande potential.

• Ökad internationalisering och krav på 
internationell tillgänglighet.

• Stora kostnader för trängsel och 
förseningar, över 6 miljarder kronor per 
år enbart i Stockholmsregionen varav 
merparten i kollektivtrafiken.

• Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser 
från transportsektorn, framför allt 
biltrafiken.

• Behov av att möta ett ökat transport-
behov med en omställning mot hållbara 
transporter samt att möjliggöra ett 
ökat bostadsbyggande och en bättre 
integration.

• där utvecklingen är 
långsiktigt hållbar – 
ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt

• där samverkan, 
helhetssyn och 
utnyttjande av alla 
fyra trafikslagen leder 
till effektivitet

• där flerkärnighet 
och en förstorad 
arbetsmarknad 
främjar regional 
utveckling

Nuläge och utmaningar
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• Styr mot beteendeförändring och överflyttning: Bygg 
transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till hela resan/
transporten, premiera kollektivtrafiken, öka andelen gods 
på sjö och järnväg samt tillgodose konkurrensneutralitet 
mellan trafikslag för godstransporter.

• Stärk kollektivtrafiken: I planeringen och i utvecklandet  
av nya mobilitetstjänster.

• Ställ om fordonsparken: Infrastruktur, incitament och 
styrmedel för fossilfria fordon.

• Återställ funktionalitet: Satsning på förstärkt 
underhåll, driftsäkra stödsystem, ökad kapacitet 
för fordonsuppställning och rekonstruktion av 
Europavägarna.

• Förbättra prestanda: Utökade trimingsåtgärder och en 
effektivare användning av infrastrukturen.

• Öka kapaciteten: Framför allt i spårsystem för person- 
och godstrafik samt inom samhällsbyggnad.

• Omvärldsbevakning: Kontinuerlig omvärldsbevakning, 
trendspaning, analys- och beslutsförmåga.

STRATEGIER  
OCH ÅTGÄRDER
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Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kom-
mande infrastrukturperiod särskilt lyfta följande 
behov – utan inbördes rangordning – kopplade 
till tillgängligheten i de storregionala stråken 
in mot Stockholm och Stockholms regionala 
stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en 
effektiv godshantering och varuförsörjning:

• Trimningspaket: i nära samverkan med Trafikverket, för att 
möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla, 
utveckling av pendeltågstrafiken  samt anpassning till nya fordon.

• Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, med 
anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg. Uppsala C. 
Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning 
och serviceplattformar.

• Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-
Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan 
samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Därtill ombyggnad av 
spår genom Örebro samt spårområdet på Västerås central för att 
klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

• Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan 
Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN samt för 
att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med Mälarhamnarna.

• Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet för 
gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel 
gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg. 

• E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till 
Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad 
infrastruktur.

• Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade 
godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av 
gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt 
Västerås och Köpings hamnar.

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna 
avtal och redan beslutade åtgärder i nu gällande 
Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:

• Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer. 

• Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen 
Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan Stockholm-
Uppsala. 

• Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt 
ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl 
pendeltåg som tunnelbana. 

• Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.

• Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.

• E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till 
Häggvik.

• E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg 
väster om Söderköping.

• E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping-Västjädra, för ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet.

• Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i 
anslutning till Norvik.

• Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och 
säkerhet.

• M fl.

PRIORITERADE FUNKTIONER

PRIORITERADE BEHOV

• I första hand måste tillgängligheten i de stor- 
regionala stråken in mot Stockholm förbättras.  
Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt  
till/från Stockholms regionala stadskärnor.

• I andra hand måste tillgängligheten i de regionala 
tvärförbindelserna förbättras. 

• Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling 
med spårtrafiken som grund – utveckla en kvalitativ, 
kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.

• Effektiv godshantering och varu-
försörjning, med ökad andel gods  
på järnväg och med sjöfart.

• Internationell tillgänglighet och 
konkurrenskraft genom Arlanda, 
TEN-T och Östersjötrafiken.

• Stabila och långsiktiga förut- 
sättningar för Gotlands  
transporter.

Samtliga dessa behov behöver 
vara åtgärdade senast 2030.

Storregional systemanalys
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STRATEGIER  
OCH ÅTGÄRDER
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1. Inledning

Under den senaste perioden har även Region Gävleborg medverkat 
i arbetet på såväl tjänstemannanivå som genom politiskt 
deltagande. Genomförd analys med utblick mot 2050 visar tydligt 
att strategiska beslut och inriktning i tidigare systemanalys är 
fundamentala för den fortsatta storregionala utvecklingen och att 
ett fortsatt systemperspektiv i Stockholm-Mälarregionen är centralt 
för framgång.

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland 
och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor 
i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. En historiskt unik process där en stor grupp 
politiker och tjänstepersoner från länen tillsammans mejslat fram gemensamma 
prioriteringar och finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-
Mälarregionen. Citybanan genom Stockholm är ett bra exempel. Den fortsatta 
utvecklingen av Mälardalstrafik genom Etapp 2 och inköp av nya tåg är ett annat. 

Figur 1. Stockholm-Mälarregionen
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Den storregionala samverkan möjliggör ett bättre nyttjande av 
regionens samlade resurser och investeringar samt banar väg för 
internationell konkurrenskraft. Genom att knyta samman arbets-, 
studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen drar 
hela regionen nytta av huvudstaden som motor i den framtida 
utvecklingen. Samtidigt tas regionens mångfald av attraktiva 
boendemiljöer, kompetenser och näringsmässig specialisering tillvara. 

En integration av arbets- studie- och bostadsmarknaderna samt 
internationell tillgänglighet och konkurrenskraft förutsätter en 
väl fungerade och utvecklad infrastruktur. En infrastruktur som 
är anpassad till många samhällsgruppers behov och möter våra 
klimatmål. Det förutsätter även en transportsnål bebyggelse-
utveckling; bostäder, arbetsplatser och service i kollektivtrafiknära 
lägen med goda möjligheter att gå och cykla. Därtill behövs en 
effektiv hantering av de ökade godsflöden som följer av den växande 
regionen och en utvecklad handel. Det är därför helt avgörande att 
beslutade objekt i nationell plan genomförs och att hela regionen 
i samverkan verkar för att föreslagna objekt i EBS systemanalys 
prioriteras för genomförande.

En viktig del är att utveckla och sammankoppla stadsstrukturen i 
Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund. Framför allt 
Stockholm och dess regionala stadskärnor samt nodstäderna Uppsala, 
Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping. 
En utvecklad samverkan, interaktion och tillgänglighet ger mer 
storstadsmässiga förutsättningar – större utbud och variation – i dessa 
nodstäder och regionala stadskärnor, men även för kringliggande 
orter och landsbygd. Väl fungerande och utvecklade resecentrum 
och bytespunkter är avgörande för utökad funktionalitet. Därtill 
behöver även Gotlands särskilda förutsättningar och beroende av väl 
fungerande transporter tillgodoses.

1.1 Avgränsning
Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt 
genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens 
transportsystem. Denna strategi kan användas i olika sammanhang, 
men främst i utformningen av de långsiktiga transportplanerna på 
nationell och regional nivå.1   

Systemanalysen fokuserar på brister i förhållande till prioriterad 
funktionalitet och pekar på behov av åtgärder. Den innehåller 
däremot varken en tydlig alternativdiskussion eller slutförda 
åtgärdsprioriteringar. 

1 Regionala systemanalyser – en vägledning, Trafikverket 2015

Den storregionala 
samverkan 
möjliggör ett 
bättre nyttjande 
av regionens 
samlade resurser 
och investeringar 
samt banar väg 
för internationell 
konkurrenskraft.
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Stockholm-Mälarregionen redovisar i systemanalysens de 
ställningstaganden som har gjorts inom ramen för ”En bättre sits”. 
Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen tar sin utgångspunkt i 
och är inriktad på storregionala förhållanden, samband, utmaningar, 
behov och brister. Fokus ligger således på de gemensamma prio-
riteringarna i infrastrukturplaneringen. I anslutning till detta finns 
även länsvisa förhållanden, samband, utmaningar, behov, brister 
och prioriteringar. Dessa behandlas i respektive läns regionala 
utvecklingsplaner/-strategier och länstransportplaner.

1.2 Genomförandeprocess
Mälardalsrådet, en samverkansorganisation för kommuner och 
regioner i Stockholm-Mälarregionen, koordinerar arbetet inom En 
Bättre Sits. Inför planeringsomgången 2010-2021 gjordes en regional 
systemanalys (2008) med en gemensam prioriteringslista för länen. 
Listan är till vissa delar åtgärdad eller på väg att åtgärdas, men en del 
kvarstår.

Under 2012 togs en gemensam PM fram, ”Behov av infrastruktur-
åtgärder i östra Mellansverige 2014-2025”, som ett komplement till 
den tidigare systemanalysen. 2012 reviderades också de övergripande 
politiskt antagna målen för transportsystemet. Målen är vägledande för 
det fortsatta arbetet.

För att bygga vidare på den gemensamma grunden och utveckla 
ett längre perspektiv inleddes hösten 2013 ett långsiktigt politiskt 
temaarbete med sikte på en ny storregional systemanalys 2016. 
Arbetet bedrevs inom fyra temaområden: Regional utveckling, 
Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. Totalt 60 
politiker från samtliga riksdagspartier och ett 40-tal tjänstemän deltog 
i arbetet. 

Arbetet skedde i olika steg: kartläggning och identifiering av nuläge 
och utmaningar, diskussion och beslutsprocess kring funktioner, 
brister, behov och prioriteringar. Som faktaunderlag togs fram 
en mängd rapporter och fördjupade utredningar. Den politiska 
processen omfattade sammanlagt 33 temamöten under perioden 
september 2013-november 2015, flera studiebesök samt ett stort antal 
tjänstemannamöten. Därutöver skedde politisk förankring länsvis 
löpande och formaliserade besluts togs i de beslutande organen i de sju 
länen. Detta ledde fram till antagandet av Systemanalys 2016 den 30 
september 2016.

Systemanalysen 
för Stockholm-
Mälarregionen tar 
sin utgångspunkt 
i och är inriktad 
på storregionala 
förhållanden, 
samband, 
utmaningar, behov 
och brister. 
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Systemanalys 2020 är en vidareutveckling av Systemanalys 2016. 
Processen påbörjades 2018 med ett förarbete till storregional 
godsstrategi samt formering av temagrupper för det politiska 
arbetet. Arbetet har denna gång bedrivits inom temaområdena 
Storregional kollektivtrafik, Godsstrategi, Internationell tillgänglighet 
och konkurrenskraft samt Framtidens resande. Kompletterande 
och fördjupande underlag har tagits fram och, tillsammans med 
studiebesök, legat till grund för revideringar. Totalt har drygt 70 
politiker från samtliga riksdagspartier och ett 40-tal tjänstepersoner 
deltagit i arbetet.

(Se www.enbattresits.se för deltagare, dokumentation, rapporter och 
källor.)

Arbetet inom En Bättre Sits har även varit en utgångspunkt för 
och samordnats med det så kallade ÖMS-samarbetet, som har 
ett bredare syfte att skapa samsyn och möjliggöra en samordnad 
regional utvecklingsplanering i östra Mellansverige (Stockholm-
Mälarregionen exklusive Gotland men inklusive Gävleborgs län). Ett 
gemensamt underlag för modellbaserad konsekvensanalys av olika 
trafikeringsantaganden och rumsliga utbyggnadsstrategier har använts. 

Riksdagens vision att Sverige 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären har, liksom målet om fossilfria transporter 
2030, beaktats i de analyser som genomförts, mål som antagits och 
prioriteringar som förordas. Genom att bjuda in till en bred och öppen 
process har Mälardalsrådet även strävat efter att så långt som möjligt 
beakta olika gruppers perspektiv och agenda 2030 utifrån behovet av 
stärkt hållbarhet; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Figur 2. Genomförandeprocess

Steg 1:

Analysera nuläget

Steg 2:

Konkretisera mål

Fastställa principer 
och funktioner som 
stödjer målen

Steg 3:

Prioritera trafik och 
infrastruktur
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2. Mål

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå – att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet – är en viktig utgångspunkt 
för EBS och den storregionala målbilden. Så även målet för den regionala 
tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i hela landet med stärkt lokal och 
regional konkurrenskraft – de nationella miljömålen samt att sluta 
jämställdhetsgapet. Därtill FN:s Agenda 2030, där flera av målen knyter an 
till utvecklingen inom transportsektorn, inte minst Mål 9: Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om övergripande och 
gemensamma storregionala mål för transportsystemet i Stockholm-
Mälarregionen. Målen är politiskt antagna av huvudmännen i regionen 
2006, med revidering 2012. 

Målet är att skapa ett transportsystem… 

… där regionens och nationens internationella konkurrenskraft 
utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen 
i Stockholm-Mälarregionen
• En god ekonomisk utveckling i regionen är beroende av internationella 

kontakter och framgång i den globala konkurrensen om människor, jobb 
och företag.

• Den internationella konkurrenskraften beror på såväl de regionala, nationella 
som de globala kommunikationsmöjligheterna för människor och gods.

• För fortsatt stark konkurrenskraft förutsätts att transportsystemet 
och bostadsbyggandet utvecklas i takt med den snabba 
befolkningsutvecklingen i Stockholm och delar av regionen i övrigt.

Utbudet av internationella destinationer från regionens flygplatser samt 
förbindelserna till Arlanda via spår och väg från hela regionen är av särskild 
betydelse för regionens konkurrenskraft.

Stockholm-Mälarregionen ser det som lämpligt att i högre grad använda sig av 
målstyrning som angreppssätt inom infrastrukturplaneringen och på så vis ta en 
mer proaktiv roll i samhällsplaneringen. Detta innebär definiering av framtida 
önskvärt tillstånd och utifrån detta se vilka åtgärder som krävs för att nå målen. 
Utgångspunkten ska vara att utgå från brister och bristhantering framför att gå direkt 
mot planering av stora infrastrukturinvesteringar.  Den grundläggande frågan blir då: 
om regionen vill nå ett visst mål, vilka åtgärder måste då vidtas för att komma dit?

Mål
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… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt
• För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat 

bilresande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, 
teknikutveckling och en effektivare användning av transportsystemet.

• För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av 
förnyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest 
energieffektiva tekniken premieras.

• Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och väg av 
miljö- och kapacitetsskäl.

• För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg 
och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar samt 
ökad kapacitet på järnväg.

• Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad 
jämställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning att resa är tillgodosedda så långt möjligt samt att 
transportsystemet svarar mot både mäns och kvinnors resbehov.

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra 
trafikslagen leder till effektivitet
• Utvecklingen av transportsystemet sker utifrån avvägningar om vad som är 

effektivt för samhället och regionen ur ett helhetsperspektiv.

• Effektiva åtgärder väljs och förbättringar i transportsystemet prövas stegvis 
enligt fyrstegsprincipen.

• Åtgärder genomförs för att minimera trängsel- och förseningseffekter, vilket 
bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling.

• De regionala ansvaren för planering av kollektivtrafik och infrastruktur 
samordnas på ett effektivt sätt. Arbetet sker i nära samverkan med nationella 
och lokala aktörer samt näringsliv och samhället i övrigt.

… där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar 
regional utveckling
• En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna 

skapar en balanserad utveckling i Stockholm-Mälarregionen.

• Regionens flerkärnighet stärks genom samordning av trafik och 
infrastruktur, med utvecklingen av bebyggelse och verksamheter.

• Städerna knyts samman med snabb och tät trafik mot Stockholm, effektiva 
förbindelser mellan och inom regionens kärnor och med tillgängliga 
resecentra i kollektivtrafikens skärningspunkter.

• Ett sammanhållet, snabbt och prisvärt system av stomtrafik med god 
tillgänglighet ger en samlad region med möjlighet att bo och verka i 
regionens alla delar.

• Terminaler för omlastning av gods nära tätorter ansluts till befintligt eller 
nytt järnvägsnät för att minska den tunga trafiken i tätbefolkade områden.

Mål
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3.1 Övergripande transporttrender
Samhället och transportsystemet är i ständig förändring och det är 
svårt att bedöma vad framtiden kommer att bära med sig. Däremot 
kan trender visa i vilken riktning det rör sig. Trafikverket har 
identifierat fem övergripande transporttrender2, som kommer att 
påverka utvecklingsförutsättningarna i Stockholm–Mälarregionen på 
olika sätt.

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transport-
system. Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad 
av automation i transportsystemet. Informationsmängderna ökar, 
vilket kommer att kunna ge nya typer av beslutsstöd och tjänster. 
Genom detta kan effektivare lösningar växa fram, men det kan även 
behövas styrning från samhällets sida för att säkerställa att användandet 
av den nya tekniken bidrar till de transportpolitiska målen. I denna 
utveckling är säkerhet och integritet särskilt viktiga aspekter att beakta.
 
Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps. 
Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en 
dominerande fråga för hur transportsystemet ska utvecklas. Allt större 
krav ställs från olika aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan 
ska minska och fossila drivmedel fasas ut. Samtidigt är det svårt att få 
politisk enighet om tuffare politiska styrmedel. 

Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transport-
möjligheter. Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och 
urbanisering, tillsammans med ökad välfärd och global handel, bidrar 
till ett ökat tryck på transportsystemet – både vad gäller personresor 
och godstransporter. Samtidigt ställs allt hårdare krav på hållbar 
tillgänglighet, såsom krav på fossilfrihet samt jämställdhet, minskade 
ekonomiska klyftor och ett transportsystem för alla. Detta påverkar 
och ställer nya krav på såväl samhällsplaneringen som utvecklingen av 
teknik och nya tjänster.

Transportsystemet integreras alltmer i samhälls-
utvecklingen. Flera av de stora samhällsutmaningar regionen 
står inför kräver insatser från många olika aktörer inom olika 
områden. Utmaningarna handlar till exempel om klimatpåverkan, 
bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, säkerhet 
och trygghet samt transportförsörjning i hela landet. Utvecklingen 
av transportsystemet har en central roll för att matcha satsningar 
på bostäder och arbetsmarknad med en utbyggd och anpassad 
infrastruktur.

3. Trender, nuläge  
och utmaningar

Samhället och 
transportsystemet 
är i ständig 
förändring och det 
är svårt att bedöma 
vad framtiden 
kommer att bära 
med sig. Däremot 
kan trender visa i 
vilken riktning det 
rör sig.

2 Trender i transportsystemet, Trafikverket, 2018



Trender, nuläge och utmaningar

16

Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta 
transportsystem. Ett fungerande transportsystem är en viktig 
del för att andra funktioner i samhället ska fungera. Kraven ökar 
på att kunna upprätthålla funktionaliteten i transportsystemet 
även vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt 
med ökad digitalisering i transportsystemet ökar även behovet av 
informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Allt fler känner sig också 
otrygga att röra sig i transportsystemet. Rädslan för att utsättas för 
brott kan påverka människors vanor.

3.2 Regional utveckling
Stockholm-Mälarregionen, utgör med sina 4,15 miljoner invånare 
och 2,1 miljoner arbetstillfällen en i flera avseenden sammanlänkad 
enhet med en ledande roll i hela landets utveckling och internationella 
konkurrenskraft. Regionen omfattar drygt 40 procent av Sveriges 
befolkning och sysselsättning och har det senaste decenniet stått för 
mer än hälften av tillväxten i landet.

Stockholms län har en dominerande ställning i regionen, med 57 
procent av befolkningen, 62 procent av arbetstillfällena och 68 procent 
av bruttoregionprodukten (BRP). Tillväxten sedan finanskrisen har 
varit än mer koncentrerad – ca 70 procent av regionens tillväxt i 
arbetstillfällen och BRP har skett i Stockholms län.3

Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt tillväxt, där 
regionen förväntas öka sin befolkning och sysselsättning med omkring 
1,4 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen fram till 2050, 
varav merparten i Stockholms län. Tillväxttakten har dock varit högre 
sedan finanskrisen 2008, med i genomsnitt drygt 50 000 nya invånare 
och 30 000 fler arbetstillfällen per år, varav ca 36 000 resp. 21 000 i 
Stockholms län. För att klara en sådan tillväxt krävs stora, samordnade 
satsningar både inom transportsektorn och på bostadsmarknaden. 
Detta med hänsyn till såväl stad och land som de utmaningar samhället 
står inför bl. a vad gäller klimatet och integrationen av nyanlända.

Figur 3. Stockholm-Mälarregionens andel av rikets befolkning, sysselsättning 
och BNP till löpande priser, 2018 samt tillväxt 2008-2018. Källa SCB

3 Källa SCB
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*Omfattar här länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland.
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4 Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2016
5 Ibid
6 Utgående från samma regionalekonomiska resonemang och beräkningar som förs fram i ”Vad kostar det att vänta? Utbyggnad av 

Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda” Slutrapport 2011-08-19.

Stockholm-Mälarregionen rankas återkommande som en av 
världens mest attraktiva storstadsregioner när det gäller livskvalitet, 
jämställdhet, demokrati och säkerhet – alla viktiga faktorer för den 
globala ekonomins högrörliga kompetens. För företagen är regionen 
synonymt med en arbetskraft i världsklass och en högkvalitativ 
infrastruktur. Även vad gäller kunskapsklimat och företagsklimat har 
regionen en stark ställning.4

Regionen är utpräglat kunskapsintensiv och internationellt erkänd 
inom flera områden; medicin och bioteknik, IT och telekom, 
material-, energi och miljöteknik, automation, spelindustri, modern 
dans, musik, mode och formgivning med mera. Samtidigt har 
regionen upplevt en utflyttning av företags huvudkontor och FoU-
verksamheter, bl. a i spåren av samgåenden och förvärv av bolag. 
En utmaning som inneburit att FoU-investeringarna som andel av 
bruttoregionprodukten minskat, framför allt inom företagssektorn.5

3.2.1 Stark tillväxt, framför allt i de större städerna
Mer än hälften av invånarna i Stockholm-Mälarregionen bor i någon 
av de större städerna, de så kallade nodstäderna (Stockholm, Uppsala, 
Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping), 
och nära 40 procent i Stockholms tätort. Nodstäderna står samtidigt 
för mer än 60 procent av arbetstillfällena, varav 45 procent i 
Stockholm, och två tredjedelar av den tillväxt som skett de senaste tio 
åren. Samtliga nodstäder har ett överskott på arbetstillfällen, vilket 
understryker deras betydelse för försörjningen i respektive län. 

Nodstäderna har en särskild betydelse för utvecklingen och 
sammankopplingen av Stockholm-Mälarregionen som gemensam 
marknad för arbete, utbildning och bostäder. De är viktiga centrum 
för olika samhällsfunktioner och den handel och service som relaterar 
till befolkningen och tillfälliga besökare. I takt med urbaniseringen och 
en ökad rörlighet i samhället har en koncentration av dessa funktioner 
skett till större befolkningscentrum. Samtidigt finns en positiv 
utveckling även i många mindre kommuner, tätorter och landsbygder, 
inte minst inom pendlingsavstånd från de större städerna.

I takt med förbättrade transporter, ökade pendlingsmöjligheter, 
växande godsmängder och ökad konkurrens om marken utvidgas och 
integreras regionen rent geografiskt. Begreppen ”regionförstoring” 
och ”rurbanisering” (samspelet mellan stad och land) har därför sedan 
lång tid tillbaka karaktäriserat utvecklingen av en växande och allt 
mer funktionellt sammanhållen Stockholm-Mälarregion. Men, sett 
till skillnader i förvärvsfrekvens och avkastning per arbetad timme 
finns fortfarande potential till ökat regionalt produktionsvärde som 
överstiger en miljard kronor per år, vid en starkare utveckling i och 
integrering av regionen som helhet.6

Stockholm-
Mälarregionen 
rankas åter-
kommande som 
en av världens 
mest attraktiva 
storstadsregioner 
när det gäller 
livskvalitet, 
jämställdhet, 
demokrati och 
säkerhet.
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Figur 4. Befolkningsförändringar per kommun 2008-2018 (vänster) samt 
framskrivning till 2060 (höger). 
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3.2.2 Funktionella samband
Pendling och regionförstoring skapar fler alternativ och ökar det 
materiella välståndet bland människor. De ger ökade möjligheter 
att kombinera val av boendemiljö med en bra karriär och hög lön, 
underlättar företagens rekrytering och skapar en större robusthet 
inför såväl kortare konjunktursvängningar som mer långsiktig 
strukturomvandling. I de flesta kommuner inverkar pendling och 
regionförstoring positivt på deras tillväxt, arbetskraftsförsörjning och 
lönenivåer.

Å andra sidan innebär den ökade rörligheten att mer tid och pengar 
läggs på transporter och att skillnaden mellan gruppers livsvillkor 
tenderar att öka. Män drar som regel större nytta av pendlingens 
positiva effekter medan kvinnor ofta får ta ett större ansvar för barn 
och hushåll för att få livspusslet att gå ihop. Högutbildade har större 
ekonomiska möjligheter och incitament att pendla över längre avstånd 
än lågutbildade. Möjligheterna koncentreras också till de större 
städerna medan många mindre tätorter och landsbygder halkat efter. 
Därtill innebär transporterna en ökad belastning på miljön och, med 
dagens transportsystem, stora utsläpp av växthusgaser.

Källa: SCB resp. Framskrivning av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige, 
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017
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I dagsläget är Stockholms län och övriga Mälarregionen endast en 
delvis sammanlänkad bostads-, studie- och arbetsmarknadsregion. 
Stockholms pendlingsregion omfattar för närvarande i stort sett hela 
Stockholm och Uppsala län samt delar av norra Södermanlands län. 
Till 2030 förväntas även Västerås, Eskilstuna och Nyköping ingå i 
huvudstadens arbetsmarknadsregion. På längre sikt finns potential till 
ytterligare integrering av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna i 
Stockholm-Mälarregionen.7

En stor del av den storregionala arbetspendlingen (figur 5) är inriktad 
på de centrala delarna av Stockholms län. Även Stockholms yttre 
regionala stadskärnor, framför allt Södertälje, Flemingsberg, Kista-
Sollentuna-Häggvik och Arlanda-Märsta är relativt vanliga målpunkter 
för pendlare från kringliggande län. Det förekommer också en hel del 
pendling till nodstäderna från omgivande orter och i Uppsalas fall 
även från Stockholms län. De tvärgående kopplingarna i regionen är 
däremot generellt svaga, såväl infrastrukturellt som flödesmässigt.8

De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen 
är mellan nodstäderna och Stockholm, i synnerhet mellan Stockholm 
och Uppsala. Tendensen och potentialen till integration mellan 
städerna i övrigt är i dagsläget störst mellan Linköping-Norrköping 
och Eskilstuna-Västerås. Samspelet mellan nodstäderna och deras 
närmaste omland har generellt starka funktionella samband och blir 
allt viktigare i takt med urbaniseringen. I de närmast omgivande 
regionerna ligger bland annat Gävle, Falun/ Borlänge, Karlstad och 
Jönköping, som samtliga har ett växande utbyte av resenärer och gods 
med Stockholm-Mälarregionen.

De stora trafikströmmarna på både väg och spår rör sig i riktning 
in och ut från Stockholms centrala delar och följer främst de stora 
vägarna/motorvägarna samt järnvägarna inklusive tunnelbana och 
spårväg. Bilen är det dominerande transportmedlet vid arbetsresor, 
framför allt utanför de större städerna och vid pendling över länsgräns. 
Kollektivtrafiken har höga resandeandelar i städernas centrala delar 
och dominerar för resor i rusningstrafik in mot Stockholm stad.9 
En otillräcklig koppling mellan lokala, regionala, storregionala och 
nationella trafiksystem försvårar pendling med kollektivtrafik, då hela 
resan från dörr till dörr kan bli för tidskrävande och omständlig.

De senaste åren har det regionala pendlandet ökat i Stockholm 
Mälarregionen. En bidragande orsak är en starkt växande befolkning. 
Detta ställer stora krav på transportsystemet, som i dagsläget inte kan 
möta den ökade efterfrågan på personresor i och mellan städerna. 

7 Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige, Mälardalsrådet/EBS 2015
8 Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys, Trafikanalys rapport 2011:3 samt Flerkärnighet 

och funktionella samband i östra Mellansverige, Mälardalsrådet/EBS 2015
9 Ibid
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Figur 5a. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 
2018. Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena.  

Källa: SCB, bearbetning av Åf.

Den regionala tillväxten och strukturen, med arbetsplatser och 
bostäder i hög grad koncentrerade till vissa orter samt ett omfattande 
inomregionalt utbyte, ställer stora krav på ett kapacitetsstarkt 
och väl fungerande transportsystem. Ett ökat bostadsbyggande 
förutsätter parallella investeringar i transportsystemet och regionens 
kunskapsintensiva och tjänstebaserade näringsstruktur, där arbets- och 
tjänsteresorna är många och viktiga, förutsätter framkomlighet och 
tillgänglighet. 
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Figur 5b. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 
2018. Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena.  

Källa: SCB, bearbetning av Åf.

Avsaknad av framkomlighet kan direkt översättas i betydande 
produktionsbortfall och välfärdsförluster. Kostnader för trängsel och 
förseningar har beräknats överstiga 6 miljarder kronor per år enbart i 
Stockholmsregionen, varav merparten i kollektivtrafiken.10 Inte minst 
kapacitetsbrister i spårsystemet medför stora samhällskostnader för 
arbetspendlingen. Samtidigt står spårtrafiken för en mycket liten andel 
av utsläppskostnaderna, vilket gör det än mer angeläget att åtgärda 
bristerna.11

10 Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys. Trafikanalys Rapport 2011:3 samt Tid är pengar. 

En samhällsekonomisk analys av förseningar inom kollektivtrafiken. WSP 2019.
11 Ibid
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Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är idag delvis mycket 
ansträngd, med påtagliga kapacitetsproblemen och trängseleffekter 
inom regionen, framför allt i dess centrala delar men också i andra 
orter och stråk. På vägsidan är det inre primära vägnätet i Stockholms 
län högt utnyttjat och efterfrågan på delar av vägnätet överstiger 
den tillgängliga kapaciteten i högtrafik. Brister i järnvägssystemets 
kapacitet och kvalitet finns i hela regionen och är begränsande för 
såväl person- som godstrafiken. Med ett störningskänsligt system 
som inte uppfattas pålitligt kommer attraktiviteten för befintliga 
och nya resenärer att utebli och framkomligheten/tillförlitligheten i 
godstransporter att påverkas. Det finns omfattande behov av såväl ökat 
underhåll och effektivare användning som nya investeringarna för att 
klara trafikökningen och en omställning mot hållbara transporter. 

Figur 5c. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 
2018. Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena.  

Källa: SCB, bearbetning av Åf.
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Källa: Nationella emissionsdatabasen - RUS

3.2.3 Regionens klimatpåverkan
Utsläppen av växthusgaser har minskat avsevärt de senaste 
decennierna, i synnerhet räknat per invånare (figur 6), men behöver 
fortsätta minska för att klara målet att helt eliminera nettoutsläppen 
av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Transporterna står i 
Stockholm-Mälarregionen för drygt 30 procent av utsläppen, varav 
personbilar för två tredjedelar.12

För att nå klimatmålen krävs åtgärder inom teknik, lagstiftning och 
planering, men också ändrade resvanor och ett transportsnålt samhälle. 
Elektrifieringen av transportsektorn bedöms ha stor betydelse och 
potential. Det behövs även en omfattande övergång från bil till 
kollektivtrafik, gång och cykel. Därtill samlokalisering av bostäder, 
arbetsplatser, handel, service etc., vilket minskar transportbehovet. I 
detta har kommunernas fysiska planering en nyckelroll.

En viktig del i att nå denna förändring är att skapa möjligheter för 
attraktiva kollektiva resor (se avsnitt 3.4). Det förutsätter både åtgärder 
i infrastrukturen och i trafikeringen, likväl som en bebyggelseplanering 
inriktad på bra kollektivtrafiklägen och effektiva godstransporter. Inom 
godstransporter krävs en större andel gods på sjö och järnväg samt en 
övergång till fossilfria drivmedel (se avsnitt 3.5). 

Bosättningsorten påverkar resmönstren i hög grad. Skillnaderna är 
framför allt stora mellan boende i Stockholmsområdet och boende i 
övriga delar av regionen. Stockholmarna, med tillgång till landets bästa 
kollektivtrafik, reser mer med kollektiva färdmedel och har bil och 
körkort i lägre grad än övriga regioninvånare. Till detta bidrar även 
att det främst är i de större städerna som kollektivtrafiken kan matcha 
bilen vad gäller restider och flexibilitet. 

12 Källa: Nationella emissionsdatabasen - RUS

Figur 6. Utsläpp av växthusgaser, ton per invånare och år. 
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Valet mellan bil eller kollektivtrafik påverkas även av i vilken grad 
styrmedel som parkeringsavgifter, drivmedels- och trängselskatter 
etc. används för att begränsa biltrafiken och dess utsläpp. Vid en 
omfattande användning av sådana styrmedel ger en koncentration av 
befolkning och sysselsättning till de större städerna samt i övrigt goda 
kollektivtrafiklägen bättre möjligheter att bibehålla rörlighet genom 
överflyttning av trafik till kollektivtrafik.13

Det finns stora utmaningar kopplade till flygtransporternas utsläpp 
av växthusgaser. Även om flyget genom teknikutveckling har 
effektiviserats och minskat utsläppen per flygkilometer spås de totala 
utsläppen öka till följd av en ökad trafikmängd. Klimatfärdplanen för 
fossilfritt flyg pekar här ut ett antal nödvändiga åtgärder, däribland 
storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle, elflyg med mera.14 
En stor del, mer än hälften, av de flygplatsanknutna utsläppen 
relaterar dock till anslutande marktransporterna bland passagerare 
och anställda.15 En fråga som knyter nära an till den storregionala 
tillgängligheten till flygplatsen, resenärernas färdmedelsval och 
möjligheterna att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet.

Figur 7. Färdemedelsandelar, nuläge. 

Källa: ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2018:01

Gång / Cykel Kollektivtrafik Bil

13 ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2018:01
14 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Flygbranschen 2018
15 Miljörapport Stockholm Arlanda Airport, Swedavia 2017

Västmanland

Örebro

Östergötland

Södermanland

Uppsala

Stockholm

0 20 40 60 80 100 %



Trender, nuläge och utmaningar

25

16 En Bättre Sits i Världen. Mälardalsrådet 2019
17 Varuflödesundersökningen 2016. Trafikanalys 2016

3.3 Internationell tillgänglighet
Stockholm-Mälarregionen påverkas i hög grad av och är nära 
sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella 
handeln och det internationella resandet ökar kontinuerligt och 
förutsätter väl fungerande transporter. Regionen hanterar över 33 
miljoner internationella resenärer per år. Omkring två tredjedelar av 
samtliga utlandsresor till/från Sverige går till/från eller via Stockholm-
Mälarregionen.16 Även godstransporterna präglas av ett stort och 
växande utbyte med omvärlden. Stockholm-Mälarregionen står för ca 
15 procent av den totala godsmängden och 30 procent av godsvärdet i 
Sveriges utrikeshandel.17

Internationell tillgänglighet är en central faktor i upprätthållandet 
av Stockholm-Mälarregionens och Sveriges internationella 
konkurrenskraft och framstående position inom många områden, 
inte minst för att kunna attrahera och behålla huvudkontor och för 
besöksnäringen. Koncentrationen av beslutsfunktioner, internationella 
flygförbindelser, högspecialiserade funktioner och stora evenemang till 
huvudstadsregionen understryker därtill betydelsen av hög nationell 
tillgänglighet till denna.

Hög nationell och internationell tillgänglighet förutsätter att 
infrastrukturutvecklingen på nationell nivå samspelar med de 
storregionala förutsättningarna och ambitionen i Stockholm-
Mälarregionen. Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur kan 
inte ses som ett avgränsat system, utan måste sättas i sitt nationella och 
internationella sammanhang. 

De nationella tågsystemen har en viktig funktion även i ett 
storregionalt perspektiv. Den fortsatta utbyggnaden av stambanorna, 
t ex Ostlänken, får stor betydelse för tillväxten i regionen. För att 
de nya stambanorna inte ska skapa sämre tillgänglighet för delar av 
Stockholm-Mälarregionen måste anslutande trafik och infrastruktur 
förbättras.

Det behöver finnas smidiga övergångar mellan flyg, fjärr-/snabbtåg, 
regiontåg samt övrig lokal kollektivtrafik. Därtill tillräcklig kapacitet 
för att öka järnvägens konkurrenskraft, för transittrafik samt för att 
underlätta utvecklandet av ett hållbart transportsystem. I detta ligger 
även en realisering av det transeuropeiska stomnätet (TEN-T) med 
anpassning till sjötransporterna såväl inom som utanför regionen, som 
har potential att avlasta landtransporterna till/från regionen.

Internationell 
tillgänglighet är 
en central faktor i 
upprätthållandet 
av Stockholm-
Mälarregionens 
och Sveriges 
internationella 
konkurrenskraft.
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3.3.1 Det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T
Det transeuropeiskatransportnätverket(TEN-T) omfattar
allatransportslagoch fastställerEU:spolitiskaåtagandeom ett
sammanhålleteuropeiskttransportsystemutan �askhalsar, som
möjliggörett e�ektivt fungerandeav EU:s inre marknad.18

Det transeuropeiskanätet bestårav ett övergripandenät, som ska
färdigställastill 2050, och ett stomnät, som skafärdigställastill 2030.
Därtill de högst prioriteradelångdistans�ödena i Europa,de så kallade
stomnätskorridorerna.År 2023 skaEU-kommissionenpresenteraen
översynavTEN-T. Denna översynhar inletts av EU-kommissionen
och ett förslagtill ny förordningförväntasläggasfram under hösten
2021.19

CEF är ett �nansieringsverktyg för det transeuropeiskatransportnätet.
För att kunna sökamed�nansiering för en transportsträckakrävsdet
att sträckanär med i TEN-T och att den är identi�erad i förordningen
som styr �nansierings verktyget.I CEF de�nieras ävende nio högst
prioriteradesträckornai det europeiskatransportnätet, de så kallade
stomnätskorridorerna.I dagslägettäcksendastdelarav Sverigein av
en sådankorridor:Malmö-Oslooch Malmö-Stockholm/Örebrovilka
ingår i stomnätskorridorenScanMed.20

Figur 8. Det europeiskastomnätet(TEN-T)

Källa:EU-kommissionen

18 EnBättreSitsi Världen.Mälardalsrådet2019
19 Ibid
20 Ibid
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Figur 9. Direktförbindelser till/från Arlanda.

Källa: Swedavia

3.3.2 Arlandas nyckelroll
Arlanda har en särställning som landets primära flygplats för 
såväl inrikes- som utrikesflyg och är en nod i det transeuropeiska 
transportnätverkets stomnät (TEN-T). Det finns inget annat 
trafikslag som erbjuder de möjligheter som flyget gör när det gäller 
att tillgodose behovet av långväga affärs- och privatresor samt snabba 
godstransporter.

Arlanda har direktförbindelser till merparten av de största 
flygplatserna i Europa, men betydligt färre till övriga världsdelar. 
Genom effektiva anslutningar är tillgängligheten till Mellanöstern/
Afrika och Nordamerika ändå relativt god medan tillgängligheten 
till Asien/Stillahavsområdet och framför allt Latinamerika är sämre. 
Konkurrensen är hård inte minst med Köpenhamn/Kastrup om 
de nordamerikanska förbindelserna och Helsingfors/Vanda om de 
asiatiska.21

För att Arlanda ska kunna stärka sin position i konkurrens med 
övriga flygplatser i Skandinavien behöver attraktiviteten ses ur två 
starkt sammankopplade perspektiv, resenärens och trafikerande 
flygbolags. För resenären är det vilka destinationer som kan nås från 
flygplatsen på ett snabbt, prisvärt och smidigt sätt, men även resan 
till flygplatsen, som är viktig. För flygbolagen är marknadsunderlaget, 
flygplatskapaciteten och trafikeringsvillkoren grundläggande. Då 
merparten av flyggodset går i buken på persontrafikplan är flygfrakten 
också en viktig del av linjernas lönsamhet.

21 Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte. Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen, 2016 
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Under år 2018 hade Arlanda 26,8 miljoner passagerare, varav ca 
20 procent så kallade transitpassagerare, resenärer som inte lämnar 
flygplatsområdet med marktransporter. Det innebär att i genomsnitt 
60 000 flygresenärer reser till eller från Arlanda med marktransporter 
varje dag. Ungefär hälften av alla anslutningsresor till flygplatsen sker 
med bil och hälften med kollektivtrafik.22 Denna fördelning gäller även 
arbetsresorna för de ca 18 000 personer som arbetar på flygplatsen.23

Vägsystemet till Arlanda är idag hårt belastat och belastas än mer av 
den förväntade dubbleringen av antalet resande till/från flygplatsen 
samt Airport City Arlandas planer om mer än en dubblering av antalet 
arbetstillfällen i flygplatsområdet.

En avlastning av vägsystemet – framförallt E4 – genom trafikstyrning, 
ekonomiska styrmedel och överflyttning till kollektivtrafik med 
buss och på järnväg är avgörande för att på längre sikt hantera 
tillgängligheten till Arlanda. För att klara en överflyttning behöver 
järnvägssystemet utvecklas både avseende infrastruktur och trafik, 
men påverkas av avtalet för Arlandabanan. En utvecklad trafikering 
med pendeltåg och möjligheten att utnyttja tillgänglig kapacitet i 
regionaltågen mellan Stockholm C och Arlanda är åtgärder där avtalet 
ger begränsningar.24

Vid sidan av Arlandas särställning i den storregionala strukturen 
och som viktig målpunkt för både arbetspendling och resande, finns 
ytterligare sju flygplatser i Stockholm-Mälarregionen som bedriver 
linjefart och/eller chartertrafik. Flygplatserna har lite olika karaktär 
och funktion, vilket bidrar till en större flexibilitet och redundans i 
flygplatssystemet som helhet.

3.3.3 Östersjötrafiken
Med mer än 12 miljoner resande årligen samt omfattande godsflöden 
via hamnarna i Stockholm-Mälarregionen (se avsnitt 3.5.1) har 
Östersjötrafiken en särskild betydelse för regionens och landets 
förbindelser i Östersjöområdet. Därtill går en stor andel mer långväga 
gods till/från regionen med sjötrafik, inte minst containergods.25

Stockholm-Mälarregionen har internationella färjeförbindelser 
med Finland, Baltikum och Polen. Trafiken bedrivs till stor del 
med kombination av kryssning, reguljär passagerartrafik och 
godstransporter och går från hamnarna i Stockholm, Nynäshamn, 
Kapellskär och Grisslehamn, samtliga i Stockholms län. Reguljär trafik 
finns till Åbo, Nådendal, Helsingfors och Åland i Finland, Tallinn och 
Paldiski i Estland, Riga och Ventspils i Lettland samt Gdansk i Polen. 

22 Resvaneundersökning, Swedavia 2018
23 Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, Trafikverket 2018:160
24 Ibid
25 En Bättre Sits i Världen. Mälardalsrådet 2019
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Sjöfarten står för en betydligt större del av sina infrastrukturkostnader 
än övriga trafikslag. Via farledsavgifter, som rederierna betalar när de 
trafikerar svenska hamnar, bekostas underhåll, muddring, isbrytning 
av farleder och dessutom myndighetskostnaderna för Sjöfartsverket. År 
2018 infördes en helt ny modell för uttaget av farledsavgifter vilket för 
många rederier innebär höjda farledsavgifter. De nya farledsavgifterna 
bedöms slå särskilt hårt mot den internationella kryssnings- och 
färjetrafiken samt försvårar överflyttning av gods från väg till sjöfart.26

3.4 Kollektivtrafik
En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik i Stockholm-
Mälarregionen är en förutsättning för att öka tillgängligheten, minska 
trängseln och nå klimatmålen. Men, det finns även andra skäl till att 
allt fler behöver välja kollektiva färdmedel framför bilen. 

Regionförstoringen har under senare år i första hand skett genom 
att fler människor pendlar. Bilen har tidigare varit det vanligaste 
färdmedlet. Men på senare år har intressent för att pendla med 
kollektiva färdmedel, främst tåg, ökat.  En utvecklad kollektivtrafik 
skapar även bättre förutsättningar för bostäder och urban utveckling 
i nya områden, en effektivare användning av infrastrukturen samt 
förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande.27

Att pendla med kollektiva färdmedel innebär även möjlighet till 
arbete ombord. Men, resenärer behöver känna trygghet i att tåget eller 
bussen kommer att fortsätta gå vid givna tider och med givna restider. 
Nya tidtabeller skapas varje år för regionaltågen och ingen avgång 
är garanterad att finnas kvar nästkommande år, vilket innebär att 
människor inte kan planera för ett långsiktigt pendlande. Fastställda 
tidtabeller för en längre tidsperiod för regionaltåg är en förutsättning 
för att människor ska kunna pendla till skola och arbete och samtidigt 
kunna kombinera arbete med familjeliv. 

Regionen har på senare år satsat miljardbelopp på snabbare fordon 
och fler avgångar, vilket har inneburit kortare restider och större 
valmöjligheter. Dessa måste bibehållas för att pendlandet inom 
regionen fortsätter. Det är därför viktigt att kapacitet tilldelas pendel- 
och regionaltåg på attraktiva avgångstider för pendlare. Pendel- och 
regionaltåg bör även få kapacitet för att kunna gå på kortast möjliga 
tid även vid störningar. Trafikverkets nya konstruktionsregler och 
prioriteringskriterier kan utgöra ett hinder för regelbunden och 
långsiktig storregional kollektivtrafik och påverka möjligheten till 
robust arbetspendling med storregional kollektivtrafik i Stockholm-
Mälarregionen.

26 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation, Trafikanalys, rapport 2018:12
27 Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige. Mälardalsrådet 2015
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Kvalitet, förutsebarhet och långsiktighet är därför nödvändiga faktorer 
i kollektivtrafikutbudet och påverkar människors val av bostad, skola 
och arbete. De regionala tågsystemen måste därför få betydligt högre 
prioritet i fördelningen av kapacitet i järnvägssystemet.

Punktvis finns i dagsläget god tillgänglighet till arbetsmarknaden 
med kollektivtrafik kring järnvägsstationer och hållplatser, medan 
tillgängligheten utanför de stora kollektivtrafikstråken är betydligt 
sämre och bilberoendet större (figur 10). Arbetsplatstillgängligheten 
korrelerar i hög grad med tillgängligheten till andra samhälls-
funktioner, t ex sjukhus, högre utbildning, handel, kultur och nöjen, 
som således till stor del följer samma mönster.

Tillgängligheten och resandet med kollektivtrafik har ökat under det 
senaste decenniet – såväl det sammanlagda antalet resor som antalet 
resor per invånare – framför allt genom den successivt utbyggda 
spårtrafiken.28 En stor del av pendlingen i Stockholm-Mälarregionen 
sker med kollektivtrafik på spår, framför allt i Stockholms län samt 

Figur 10. Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik.

Källa: WSP:s underlagsarbete till Samrådshandling för ÖMS 2050, Stockholms läns landsting Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen. Den kommersiella regionala trafiken ingår i trafikanalyserna, dock inte fjärrtrafik och 
Arlanda Express.
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Källa: Mälardalstrafik och SJ. Utöver det sker ett omfattande resande i Stockholm-Mälarregionen 
med SJ:s kommersiella regionaltåg. Även den trafiken kännetecknas av en positiv utveckling.

i de radiella stråken in mot huvudstaden, men i flera kommuner är 
pendlarna hänvisade till busstrafik. Däremot används ofta bilen för 
resor längre ut i regionen, för resor över länsgräns och för fritids- och 
serviceresor. 

Kollektivtrafiken måste finnas nära för att vara ett attraktivt 
alternativ till bilen. Generellt är det dubbelt så många som nyttjar 
kollektivtrafiken vid en stationsnära bostad eller arbetsplats. Stora 
resmål som högskolor, sjukhus, köpcentra och stora arbetsplatser bör 
därför lokaliseras nära kollektivtrafikens knutpunkter. Även resmål 
som förskolor, skolor, dagligvarubutiker, och idrottsanläggningar bör 
lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen.29 I detta har kommunerna ett 
stort ansvar, genom sin fysiska planering.

Då regionen växer snabbt är det viktigt att kollektivtrafiken kan 
hantera ett ökat resande, där pendlingen både inom och mellan 
länen förväntas öka kraftigt. Här bör noteras att utvecklingen 
inom järnvägstransporter under lång tid varit ökande och starkast 
har utvecklingen varit för persontrafiken, vilket inneburit större 
ansträngningar och krav på infrastrukturen. 

Sedan början av 1990-talet har resandet med tåg fördubblats. 
Ökningen har framför allt skett i den regionala kollektivtrafiken, 
men till del även i den interregionala persontrafiken – en utveckling 
som förväntas fortsätta.  Resandet med regionaltåg i Stockholm-
Mälarregionen har ökat kraftigt de senaste åren och kan ses som ett 
första resultat av genomförda utbudsförbättringar i kombination 
med införandet av Movingo, en ny biljett för pendlare. Utvecklingen 
förväntas fortsätta, bland annat genom trafiksättning av nya moderna 
regionaltåg samt ytterligare utbudsförbättringar inom ramen för 
Mälardalstrafiks Etapp 2.

29 Rufs 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2018

Figur 11. Resandeutveckling i den av Mälardalstrafik upphandlade regionaltågstrafiken 
(vänster) samt resandeutveckling med SL:s pendeltåg (höger). 
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Den underliggande befolkningstillväxten samt en ökad miljömedveten-
het är andra mer generella faktorer som även framöver kommer att 
påverka resandeutvecklingen positivt. Detta förstärker behovet av 
att statens investeringar får en större andel för denna trafik.30 Den 
storregionala kollektivtrafikens möjlighet till fortsatt utveckling är helt 
beroende av att såväl beslutade objekt i nationell plan som utpekade 
objekt i systemanalysen genomförs.

Särskilt belastad är kollektivtrafiken i Stockholms län med 850 000 
resenärer dagligen i systemet som helhet. Pendeltågssystemet har 
haft en mycket kraftig resandeökning och redan 2019 nåddes 
resandeprognosen för 2030 med 400 000 påstigande per dygn.31 

Pendeltågsresandet har ökat fortare än befolkningstillväxten vilket 
betyder att pendeltågen bidrar till ökad kollektivtrafikandel i enlighet 
med regionens målsättning. Det påkallar en tidigareläggning av 
planerade investeringar med ca 10 år men även en effektivare 
användning av spårinfrastrukturen genom samordning mellan pendel- 
och regionaltåg. En regionaltågsstation i Solna är en nyckelinvestering 
för att den strategin ska möjliggöras. 

Bidragande orsaker till kraftigt ökat resande är, förutom ovan 
nämnda, också tilltagande framkomlighetsproblem för biltrafiken och 
en förtätning i stationsnära lägen, men även utbudsförbättringar i 
pendeltågstrafiken. Länets starka befolkningstillväxt förväntas fortsätta 
med ökad trängsel och också ökade godsflöden.

Det största bristerna i sittplatskapacitet prognosticeras för relationerna 
mot Stockholm från Uppsala, Västerås och Eskilstuna (figur 12), 
här återfinns de mest omfattande flödena i den storregionala 
trafiken.32 Kraftigt ökade godsflöden bland annat i västra delen 
av regionen i kombination med allt fler interregionala tåg på 
Västra- och Södra stambanan begränsar redan idag möjligheterna 
till utvecklad storregional tågtrafik och medför även här ett behov av 
kapacitetsförstärkningar.  

För en mer effektiv användning av spårinfrastrukturen planerar 
regionerna för en ökad samordning mellan storregional trafik och 
pendeltågstrafik inom Stockholms län. Samtidigt ser regionen att 
också staten, genom Trafikverket, kan bidra till ett mer effektivt 
utnyttjande av spårinfrastrukturen genom ett ökat inslag av styrning i 
tilldelningsprocessen – helt i linje med EU:s lagstiftning.

30 Ett transportsystem i Östra Mellansverige som uppfyller de långsiktiga målen – Kunskapsunderlag till En 

bättre sits, Trivector Traffic, Rapport 2014:113
31 Källa: Trafikverket och Region Stockholm (ÅVS Pendeltågssystemet)
32 Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp 

Storregional kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020
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Figur 12. Bristeri sittplatskapacitetför regionaltågen2050 med beslutade
åtgärderoch nyatåg.

Källa:Storregionalkollektivtra�k i Stockholm-Mälarregionen.Underlagsrapportfrån EnBättreSitstemagrupp
Storregionalkollektivtra�k. Mälardalsrådet2020.Denkommersiellaregionalatra�ken ingåri tra�kanalyserna,
dockinte fjärrtra�k ochArlandaExpress.Noteraatt kapacitetsbrister/framkomlighetsproblemi stråkmed
blandadtra�k (regional,fjärr,gods)kanvaraunderskattadei modellen.

Särskilt belastad är kollektivtra�ken i Stockholms län
med 850 000 resenärer dagligen i systemet som helhet.
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3.5 Gods33

Stockholm-Mälarregionen är Sveriges största konsumentmarknad, 
har en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. 
Varutransporterna har ökat under de senaste decennierna, framför allt 
de långväga lastbilstransporterna och utrikes sjötransporter. I takt med 
att regionen växer och det internationella utbytet vidgas så ökar även 
behovet av godstransporter.

Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen präglas dels av ett stort 
och växande utbyte med omvärlden, dels av omfattande flöden inom 
regionen. Södra Sverige och norra Europa dominerar godsflödena till/
från omvärlden. Även Asien står för en stor och växande del av handeln 
och så mycket som en femtedel av den importerade godsmängden. 
Amerika, främst USA, är därtill betydelsefull för exporten.

Figur 13. Godsflöden till/från Stockholm-Mälarregionen.

Källa: Varuflödesundersökningen 2016, Trafikanalys. Bearbetning av Åf/Infraplan

33 Baseras, om inte annat anges, på Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Delrapport om 

mål, nuläge och utmaningar. Mälardalsrådet 2018 
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Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen har successivt 
genomgått en strukturförändring. En del tung industri har flyttat ut 
från regionen, medan inflödet av livsmedel och konsumtionsvaror 
ökat till följd av en växande befolkning. Transporter av högförädlat 
gods har också ökat, liksom behovet av snabba expressgodssändningar 
till följd av tjänstesektorns och e-handelns tillväxt. Därtill har avfalls- 
och återvinningstransporter, t.ex. av returpapper och skrot, ökat. 
Transporter av konsumtionsvaror och högförädlat gods dominerar 
i Stockholms län, medan det i övriga Mälarregionen finns relativt 
omfattande transporter av råvaror och industriprodukter.

I likhet med andra storstadsområden är Stockholm-Mälarregionen till 
sin karaktär ett konsumtionsområde. De inkommande godsflödena 
står för nästan 40 procent av den transporterade godsmängden, medan 
utgående gods står för en fjärdedel. De inomregionala flödena står 
för omkring en femtedel, medan gods som bara passerar regionen, så 
kallad transit, står för en dryg tiondel. 

Godsflöden som har både start- och målpunkt i regionen sker nästan 
uteslutande med vägtransporter. Vägtransporter är också dominerande 
för inrikes godstransporter till och från Stockholm-Mälarregionen. 
Järnvägen används mest för ankommande gods från Syd- och 
Västsverige samt Övre Norrland. För utrikes gods är sjötransporter 
volymmässigt dominerande, men går även med järnväg och på väg till 
och från kontinenten. Flygfrakten, som i huvudsak går via Arlanda 
men till viss del även Örebro, är volymmässigt liten, men värdemässigt 
stor och har på senare år ökat till följd av en snabbt växande e-handel. 
Arlanda hanterar nära 60 procent av all flygfrakt i landet.

De mest trafikerade vägarna för tunga godstransporter är de stora 
europavägarna E4, E18, E20, liksom riksvägarna 50, 51, 55, 56, 68, 
70 och 73. Det huvudsakliga stråket för järnvägstransporter i regionen 
går längs Godsstråket genom Bergslagen och Norra stambanan. Västra 
och Södra stambanan är också viktiga stråk, och rangerbangården 
i Hallsberg är viktig som nod. Bland hamnarna dominerar Gävle, 
Stockholm, Kapellskär, Hargshamn, Nynäshamn, Södertälje, 
Oxelösund, Norrköping, Mälarhamnar (Västerås och Köping) samt 
Gotlands hamnar. 

Drygt hälften (54 procent) av det totala transportarbetet sker på väg, 
följt av 27 procent till sjöss och 19 procent på järnväg. Då man istället 
ser till transportarbetet med avseende på värde, exklusive flyggods, 
sker en större andel på järnväg (38 procent), medan andelarna på väg 
och till sjöss är lägre (48 procent respektive 14 procent). Detta speglar 
att järnvägstransporter i större utsträckning används för transport av 
högvärdiga produkter. 

65

Tabell 1. Modellbaserade färdmedelsandelar 
(exklusive flyg) för Stockholm-Mälarregionen.

Källa: Samgods, Swecos bearbetning 
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arbete

Väg

Järnväg

Sjö

Andel vikt 
(tonkm)

54 %

19 %

27 %

Andel värde 
(SEK-km)

48 %

38 %

14 %
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De totala godsmängderna (ton) i regionen beräknas fram till år 
2040 öka med 65 procent. Om inget görs för att förändra tonnage-
fördelningen mellan trafikslagen förväntas ökningen framför allt ske på 
väg, i synnerhet Europavägarna, följt av sjöfart och minst på järnväg. 
Godstransporternas struktur förväntas till stor del likna dagens. 
Huvudanledningen till att den minsta ökningen sker på järnvägsnätet 
är järnvägssystemets begränsade kapacitet som dessutom ska räcka 
till både persontransporter och godstransporter. Samtidigt som det 
finns behov av kapacitet för fler godståg finns höga ambitioner för den 
storregionala kollektivtrafiken. 

Figur 14. Godsflöden i Stockholm-Mälarregionen (rött=på väg, grönt=på järnväg, 
blått=till sjöss). 

Källa: Samgods basår 2012, Swecos bearbetning
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I närtid kommer en del större förändringar ske som ändrar 
förutsättningar och möjligheter för godstrafiken. En av dessa är den 
nya hamnen i Norvik, som till del avlastar centrala Stockholm. En 
ökad sjöfart har stor potential att ta en större del av de långväga 
transporterna till/från regionen. En ökad sjöfart i Mälaren och längs 
kusten har därtill stor potential att utveckla regionens godstransporter 
mot en högre hållbarhet. Detta innebär samtidigt att belastningen på 
vissa vägavsnitt i anslutning till hamnarna får en högre belastning.

På längre sikt kan de godstransporter som i nuläget åker längs E4 
genom centrala Stockholm i betydande grad förväntas använda 
Förbifart Stockholm. Den ökade kapaciteten som Ostlänken medför 
kommer därtill att innebära att spårkapacitet frigörs på Södra 
och Västra stambanan för godstransporter till/från Stockholm-
Mälarregionen och för storregional persontrafik. En utbyggnad av 
Ostkustbanan till fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala ökar också 
möjligheterna för godstrafik till/från regionen. Med utbyggnaden av 
Gävle hamn, kombiterminalen i Rosersberg och Norrköpings hamn 
kan flödena på Ostkustbanan respektive Södra stambanan förväntas 
öka.

3.5.1 Hamnarnas nyckelroller
Hamnarna har stor betydelse, framförallt för långväga (internationella) 
transporter och bulktransporter samt för Gotlands varuförsörjning. 
Färjeförbindelserna är också viktiga för den växande handeln i 
Östersjöregionen. Exempelvis transporteras över 80 procent av den 
icke bulkrelaterade frakten mellan Sverige och Finland/Baltikum av 
passagerarfartygen. I detta ingår även en stor mängd transittrafik på 
båda sidor.34

Göteborgs hamn, men också Skånes hamnar och Öresundsbron, har 
idag stora flöden som ska till/från Stockholm-Mälarregionen. Nära 
20 procent av inkommande och 25 procent av utgående flöden till/
från Stockholm-Mälarregionen går via dessa in-/utförselpunkter. Dessa 
transporter innebär en stor belastning på en redan hårt ansträngd 
landinfrastruktur och kan i högre grad gå direkt till Stockholm-
Mälarregionens hamnar.

Hamnarna erbjuder omlastning av gods mellan sjö och väg samt i 
många fall även järnväg. Inom regionen finns även kombiterminaler 
för omlastning mellan bil och järnväg, eller bil-bil. Såväl hamnarna 
som torrhamnarna är strategiska och viktiga för varuförsörjning 
och i anslutning till dessa finns ofta större logistikcentra och 
lastbilsterminaler lokaliserade för omlastning, lagerhållning och 
distribution.

34 Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01

Hamnarna har 
stor betydelse, 
framförallt 
för långväga 
(internationella) 
transporter och 
bulktransporter 
samt för Gotlands 
varuförsörjning.
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Figur 15. Större allmänna godsnoder i Stockholm-Mälarregionen 2016.

Källa: Trafikanalys och Transportnytt, bearbetning av Åf Infraplan

I takt med Stockholms expansion har dessa funktioner kommit 
att lokaliseras allt längre ut i regionen. Detta till följd av en ökad 
markbrist och stigande markpriser i mer centrala lägen samt en 
kontinuerlig storleksrationalisering, där distributionscentraler försörjer 
ett allt större omland. De storregionala distributionsnätverken ställer 
särskilda krav på väg- och järnvägsinfrastrukturen och det finns ett 
stort behov av att storregionalt samordna olika godsflöden, så att mer 
kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser kan utvecklas. 
Nya terminallokaliseringar sker till stor del nära nodstäderna 
Norrköping, Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här finns närhet till 
stråk för godstransporter mellan norra och södra Sverige och bra 
infrastrukturkopplingar mellan olika trafikslag.35

Sjöfarten har under senare år uppmärksammats som ett trafikslag 
utan kapacitetsbrister och med klara miljöfördelar. Östersjöhamnarna 
från Norrköping till Gävle utvecklas successivt och den nya hamnen i 

35 Utredningar inom En Bättre Sits 2014 - Del D Kartläggning av godsnoder, Ramböll 2014 
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Norvik har tillkommit. Ombyggnaden av Södertälje Sluss och åtgärder 
i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna kommer om några år göra 
det möjligt för större och säkrare fartyg att trafikera Mälaren. Det 
är angeläget att fortsätta utveckla såväl regionens hamnar, broar och 
farleder som anslutande landinfrastruktur för att möjliggöra en ökad 
andel gods, men också passagerartrafik, med sjöfart.

En betydligt större del av lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör 
kunna transporteras sjövägen, som i ett europeiskt perspektiv använts 
i begränsad utsträckning i förhållande till Sveriges kuststräcka. Med 
Mälaren som nav kan ökad regional distribution på vattenvägar ge bättre 
möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan. Med en 
utvecklad pråmtrafik som möjliggör sjötrafik även på kortare sträckor 
skulle detta även kunna omfatta mer tidskritiskt och värdefullt gods. 

Andra viktiga åtgärder för att minska klimatutsläppen från 
godstransporter är att planera och optimera transporterna genom 
exempelvis ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre 
fordon samt samordnade godstransporter.

Idag sker många godstransporter med lastbil där transport på 
andra trafikslag är möjlig och önskvärd från samhällets perspektiv. 
Utvecklingen pekar dock mot att framtida ökningar huvudsakligen 
kommer ske i vägtrafiken, om inget görs för att utveckling ska gå åt 
ett annat håll. Detta är i likhet med omställningen från bilism till 
kollektivtrafik en stor och viktig utmaning för regionen att hantera.

Med Mälaren som nav kan ökad regional 
distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter 
för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan.
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4. Prioriterade funktioner

För att uppnå målet om en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad 
behövs generellt stärkta funktionella samband – integrering 
av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna – i Stockholm-
Mälarregionen. Att bättre knyta samman de större städerna, 
sinsemellan och med kringliggande orter och omland, ger 
förutsättningar för en starkare utveckling i regionen som helhet.

Stockholm-Mälarregionen är idag funktionellt enkärnig, där det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan Stockholm alla nodstäder 
i kringliggande län. Tendensen och potentialen till stärkta 
storregionala samband är därutöver som störst mellan Linköping-
Norrköping och Västerås-Eskilstuna. När det gäller industrier och 
godstransporter är bilden dock delvis en annan. I detta avseende 
är regionen mer polycentrisk och sambanden mer komplexa.  
Godstransportsystemet är därtill belastat med en stor mängd 
transittransporter.

Regionens ambitioner att öka tillgängligheten och integrationen i 
regionen behöver gå hand i hand med en ambition att eliminera 
klimatpåverkan, minska trängseln, åtgärda bostadsbristen och 
bidra till en god folkhälsa. Prioriteringarna behöver ligga mer på 
kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik på väg och spår i 
kombination med stärkta förutsättningar för cykel och gång, t ex 
genom sammanhängande regionala cykelvägnät av hög standard och 
en tät, funktionsblandad bebyggelsestruktur.

Även om fokus behöver vara på att utveckla dessa delar av 
transportsystemet så finns fortfarande behov av att utveckla 
tillgängligheten och framkomligheten i vägtransportsystemet för 
bil- och godstransporter. Trängsel, framför allt i Stockholms län, 
med kraftigt förlängda och varierande restider innebär problem för 
regionens transporter och att vägkapaciteten inte används effektivt. 

Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet 
och framkomlighet för person- och godstransporter, såväl lokalt och regionalt 
som nationellt och internationellt. Detta i princip oavsett årstid/väderförhållanden 
och även under perioder då pågående ny- och ombyggnadsprojekt utgör hinder. 
Dessutom uthålligt, med hänsyn till såväl miljö- och klimat som socioekonomiska 
faktorer. Målbilden är således komplex (se kap 2), vilket avspeglas i de storregionalt 
prioriterade funktionerna samt tillhörande strategier och åtgärder (kap 5).
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För områden utanför de större stråken och i de glest befolkade 
regiondelarna är det svårt att utveckla konkurrenskraftiga alternativ till 
bilen, varför tillgängligheten i sådana områden även fortsättningsvis i 
hög grad skapas genom transporter på väg.

För att hålla samman regionen i en gemensam bostads-, studie och 
arbetsmarknad är det också angeläget att kapaciteten på vägar och 
spår över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm är tillräcklig. Därtill att 
det finns väl fungerande förbindelser till, från och mellan Stockholms 
regionala stadskärnor. Samtidigt kan ytterligare behov förutses i 
den hårt ansträngda infrastrukturen i Stockholms län. Kapaciteten 
behöver utökas i de radiella stråken och restiderna kortas från 
regionens yttre delar. I tvärgående stråk behöver restiderna kortas och 
framkomligheten förbättras, framför allt för stombussarna. Dessutom 
behöver kapaciteten och attraktiviteten i bytespunkterna utvecklas.  

Kapacitetsituationen på järnvägen är särskilt komplicerad då 
många trafikkoncept måste samsas på samma spår. I framtiden 
kan både pendeltåg, snabbpendeltåg, regionaltåg, intercitytåg, 
framtida höghastighetståg samt godståg behöva samutnyttja 
spårkapaciteten. Om kapaciteten inte räcker för att tillgodose alla 
dessa funktioner kommer en tydlig och långsiktig prioritering att 
behöva göras. Regionala tågsystem måste här få betydligt högre 
prioritet i fördelningen av kapaciteten i järnvägssystemet och med 
samma inriktning måste en fortsatt samordning av regional- och 
pendeltågstrafik ske för att optimera kapacitetsutnyttjandet i en 
ansträngd järnvägsanläggning.

Utifrån detta görs följande övergripande prioriteringar:

I första hand måste tillgängligheten i de storregionala stråken in 
mot Stockholm förbättras. Huvudstadens särskilda utmaningar 
med ett hårt belastat trafiksystem påverkar dock pendlings- och 
transportmöjligheterna i hela Mälarregionen. Därför är även 
tillgängligheten i de centrala delarna av Stockholms län samt till/från 
Stockholms regionala stadskärnor högt prioriterat.

Kopplat till detta bör varje län arbeta med att förbättra tillgängligheten 
från de mindre orterna och omgivande landsbygd till respektive 
nodstad eller regionala stadskärnor. En gemensam strategi och standard 
för stationer och trafikering tas fram med syfte att stärka sambandet 
mellan regionens nodstäder. Gemensam standard för stationer 
och stationsmiljöer, trafikering och principer för etablering av nya 
stationer och tågstopp är en förutsättning för fortsatt utveckling av det 
storregionala tågsystemet.

I första hand 
måste tillgäng-
ligheten i de 
storregionala 
stråken in mot 
Stockholm 
förbättras.
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Prioirteringen förutsätter även:

• Återställd och utvecklad funktionalitet i befintliga stomnät, i första 
hand järnvägar och Europavägar.

• Koncentration av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, 
till nodstäderna och de regionala stadskärnorna samt till orter och 
landsbygder med förutsättningar för en bra kollektivtrafik. 

• Stationsnära planering och förbättrad tillgänglighet till strategiska 
bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för 
anslutande trafikslag. 

• Strategiska bytespunkter i Stockholm för byten mellan storregional 
och mer lokal kollektivtrafik, i enlighet med den regionala 
utvecklingsplaneringen i Stockholms län, Rufs 2050. Därtill väl 
fungerande tvärgående förbindelser mellan Stockholms regionala 
stadskärnor 

• Reserverad infrastruktur genom särskilt utpekade tåglägen för 
regionaltåg vid de tider på dygnet då skol- och arbetspendling är 
som störst. I takt med att anspråken på järnvägen ökar behöver 
en starkarare styrning av järnvägens kapacitetsfördelning ske så 
att såväl pendel- och regionaltåg som snabbtåg och godståg kan få 
plats på järnvägen.

 
 
 
 
I andra hand måste tillgängligheten i de storregionala tvärförbin-
delserna förbättras. Först mellan de nodstäder som ligger närmast 
varandra och har förutsättningar till ett ökat dagligt utbyte, 
därefter mellan övriga.

I båda prioriteringar ligger fokus på en ökad tillgänglighet och sam-
mankoppling med spårtrafiken som grund, vilket ses som avgörande för 
att nå klimatmålet. Samtidigt behöver ursprunglig funktionalitet 
upprätthållas i stomvägnätet och då framför allt Europavägarna, 
samt möjliggöras för en ökad andel gods med sjöfart.

Avsnitt 4.1 utvecklar funktionalitet, brister och behov med avseende 
på den storregionala persontrafiken, medan avsnitt 4.2 behandlar 
godstrafiken och avsnitt 4.3 internationell tillgänglighet. Avslutningsvis 
berörs Gotlands särskilda förutsättningar i avsnitt 4.4.

I andra hand måste 
tillgängligheten i de storregionala 
tvärförbindelserna förbättras.
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Källa: ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. OBS: Kartan visar 
viktiga samband, inte transportinfrastruktur. Kartans ”Regional stad med storregional funktion” motsvarar 
”nodstäder” enligt terminologin i denna rapport.

Figur 16. Strukturbild för östra Mellansverige.

I båda prioriteringar ligger fokus på en ökad 
tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken 
som grund, vilket ses som avgörande för att nå 
klimatmålet.
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4.1 Kvalitativ, kapacitetsstark storregional 
 kollektivtrafik

Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om en effektiv, hållbar, flerkärnig regionförstoring 
och internationell konkurrenskraft krävs en utvecklad storregional 
kollektivtrafik med spårtrafiken som grund. Om detta råder stor 
enighet i Stockholm-Mälarregionen och en ökad tillgänglighet och 
sammankoppling genom regiontågstrafiken är högt prioriterat.
För att kollektivtrafiken ska förmå åstadkomma en överflyttning från 
biltrafiken och knyta samman regionen måste systemet i sin helhet vara 
konkurrenskraftig, pålitligt, tillgängligt, effektivt och attraktivt:

• Den storregionala kollektivtrafiken behöver vara ett sammanhållet 
system över geografiska och administrativa gränser med väl 
fungerande anslutningsresor till och från stationerna. Därtill 
attraktivt prissatt, så att den inte exkluderar grupper av resenärer.

• Kollektivtrafiken behöver vara snabbare än bilen i storregionala 
stråk, vilket uppnås genom fler avgångar och kortare restider. 
Ambitionen behöver vara max 45 minuters restid mellan 
angränsande nodstäder i järnvägsstråken samt bytesfria resor 
mellan nodstäder. Kollektivtrafiken har i dagsläget en alltför låg 
turtäthet och för långa restider i många relationer. 

• Stockholm-Mälarregionen investerar gemensamt ca 16 miljarder 
kr i nya tågfordon för den storregionala kollektivtrafiken. Det är 
nödvändigt att satsningen på underhåll och utveckling av befintlig 
järnväg fortsätter.

• Nuvarande tilldelningssystem av tåglägen innebär att det svårt att 
garantera ett långsiktigt stabilt trafikutbud. och det sker alltför 
ofta förändringar i kollektivtrafikens utbud och tidtabell. Detta 
påverkar pendlarnas vardag negativt. Ryckigheten har negativa 
följdeffekter även för planeringen av anslutande lokaltrafiken och 
exempelvis busstrafiken hinner inte alltid med en omplanering.  
Även om avsikten med tilldelningssystem är att skapa bästa 
samhällsekonomiska effekter så tar modellen inte hänsyn till hela 
kollektivtrafiksystemet och modellen är också ett hinder för ett 
effektivt utnyttjande av spårkapaciteten.

Den storregionala kollektivtrafiken behöver vara ett sammanhållet 
system över geografiska och administrativa gränser med väl 
fungerande anslutningsresor till och från stationerna.
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Vad behövs från nationell nivå?

Regionerna har skyndat på satsningarna på förbättrat kollektivtrafik med 
syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för en långsiktig och hållbar 
tillväxt i Stockholm-Mälarregionen. Några exempel på det är Citybanans 
medfinansiering, bygget av ny tågdepå, inköp av nya moderna regional- 
och pendeltåg samt omfattande utbudsförbättringar. Satsningarna 
behöver mötas upp av staten i form av infrastruktursatsningar för att ge 
samhället en optimal nytta:

• Kapacitet för att möjliggöra en robust tågtrafik enligt Mälardals-trafik 
Etapp 2 

• Ett uppdrag till Trafikverket att utveckla regelverket för tilldelning av 
spårkapacitet med syfte att långsiktigt säkerställa en balans mellan 
de olika marknadssegmenten och som även lägger grund för en mer 
effektiv användning av spårinfrastrukturen.

• Förbättrade prognosverktyg och -modeller. I nuläget undervärderar 
Trafikverket  tåg- och kollektivtrafiken i sina prognoser vilket innebär att 
utbyggnaden av järnvägssystemet försenas.

• Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och fjärrtåg 
måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar ett hållbart 
resande till Arlanda. Stationsavgiften medför att kollektivtrafikens 
konkurrenskraft mot bilen försvagas, vilket riskerar ett ökat behov 
av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda. Då stationsavgiften 
grundas på statens avtal för Arlandabanan behöver staten ta ett 
ansvar för att minska avgiftens negativa påverkan på kollektivtrafikens 
konkurrenskraft (se även 4.3).

• Tillräcklig kapacitet i järnvägssystemet söder och norr om Stockholm 
så att nyttan med Ostlänken samt Ostkustbanan och Mälarbanan 
optimeras.

• Vidareutvecklad trafikinformation för järnväg och väg tillsammans med 
regionerna.

• Tillräckligt med kompetens inom samhällsbyggnad. Bristen på 
kompetens inom infrastruktursektorn har ökat på senare år inom såväl 
högskoleyrken som andra yrken. Det råder brist på arbetskraft i stora 
delar av processen från planering via projektering till utförande, vilket 
behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn
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Figur 17a. Behov före 2030 i infrastrukturen, för ökad tillgänglighet till Stockholm 
och Arlanda samt integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader 
genom en utvecklad storregional kollektivtrafik. 

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Behov före 2030  (utan inbördes rangordning)
Systemövergripande: Trimningspaket, i nära samverkan med 
Trafikverket, för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer 
att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt anpassning till 
nya fordon:

• Optimering av spåranvändning

• Trimning av signal- och växelsystem

• Förbättrade vändmöjligheter

• Anpassning av plattformar

• Stärkt kapacitet för uppställning och service

• Säkrad elkraftförsörjning

• Stärkt trafikledning och trafikinformation

För att köra en robust tågtrafik ser Stockholm-Mälarregionen följande 
behov i infrastrukturen på kortmedellång sikt. I detta ingår även 
trimningspaket för att möjliggöra den utökade trafiken inom ramen 
för Mälardalstrafiks Etapp 2.
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1. Uppsala-Gävle. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom fler 
förbigångsmöjligheter för person- vs. godstrafik.

2. Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning 
och serviceplattformar, klara snabba till- och frånkopplingar.

3. Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala. Två nya spår, dvs. fyra spår 
på hela sträckan Stockholm-Uppsala

4. Märsta station. Möjliggöra regionaltågsuppehåll för bättre samordning 
mellan pendel- och regionaltåg samt alternativa förbindelser till Arlanda

5. Upplands Väsby station. Möjliggöra regionaltågsuppehåll för tåg som 
går via Märsta, för bättre samordning mellan pendel- och regionaltåg

6. Solna. Ny station för regionaltåg. Bättre samordning mellan pendel- och 
regionaltåg.

7. Stockholm C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande. 
Anpassningar av plattformar, kapacitetshöjning, nya växlar, skapa 
förutsättningar för korta vändtider och snabba till- och frånkopplingar. 
Stockholms län generellt: Kapacitet att hantera en omfattande, ökande 
och komplex spårtrafik där många trafikkoncept och funktioner nyttjar 
samma spår.

8. Uppsala-Sala. Kortad körtid för direkttåg och tillkommande 
regionaltågsstationer för ökad tillgänglighet.

9. Sala bangård. Ombyggnad för att klara tågmöten för fyra tåg samtidigt. 

10. Västerås-Fagersta. Kapacitet för utökad trafik. 

11. Stockholm C-Kalhäll. Fullfölj pågående utbyggnad

12. Barkarby. Ny regionaltågstation. Regionaltågsplattformar för att 
möjliggöra nya uppehåll för regionaltågen samt anslutning till ny 
tunnelbana och pendeltåg.

13. Västerås C. Nytt resecentrum och ombyggnad av spårområde för ökad 
kapacitet. 

14. Kolbäck-Hovsta. Kapacitet för utökad trafik och för att kunna vända fler 
tåg i Arboga. 

15. Örebro. Ombyggnad av spår genom Örebro för att klara en utökad 
persontrafik och frigöra kapacitet för gods. 

16. Järna-Stockholm C. Kapacitet för fler regional- och fjärrtåg.

17. Strängnäs-Södertälje. Kapacitet för fler tågrörelser.

18. Folkesta-Rekarne/Kvicksund. Mer kapacitet för Svealandsbanan och 
UVEN för ökad flexibilitet

19. Västra/Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen 
genom trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

20. Gnesta bangård. Ombyggnad för ökad linjekapacitet för regional- och 
pendeltåg.

21. Ostlänken. Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer. 

22. Laxå bangårdombyggnad. Ökad linjekapacitet och förbättrad säkerhet.
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Figur 17b. Behov efter 2030 i infrastrukturen, för ökad tillgänglighet till Stockholm 
och Arlanda samt integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader 
genom en utvecklad storregional kollektivtrafik. 

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)

23. Stockholm C-Skavstaby. Kapacitet för utökad trafik. 

24. Älvsjö. Ny station för regionaltåg. 

25. Eskilstuna-Härad. Kapacitet för utökad trafik. 

26. Linköping-Malmö/Göteborg. Ny järnväg för kortare restider och 
förbättrad internationell tillgänglighet. 

27. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

28. Nobelbanan. Utbyggnad av ny stambana Örebro-Kristinehamn (-Oslo). 

29. (Eskilstuna-) Kvicksund-Västerås. Ny järnväg för kortare restider och 
utökad trafik. 

30. Västerås-Kungsängen. Kapacitetshöjande åtgärder. 

31. Arosstråket. Ny järnväg. Slutlig dragning utifrån ÅVS.
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Figur 18a. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken före Ostlänken och 
fyrspår Uppsala-Stockholm.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Stockholm-Mälarregionens åtagande 

• Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken: De senaste åren har regionerna ökat sina åtaganden för storregional 
kollektivtrafik, bland annat genom inköp av nya tåg och fler avgångar. Kraftfulla satsningar på ännu fler 
avgångar och därmed större sittplatskapacitet samt fler nya tåg fortsätter inom ramen för Etapp 2. Regionerna 
skapar därmed en grundläggande förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling i Stockholm-Mälarregionen. 

• Fortsatt stärkt samordning mellan storregionala och lokala trafiksystem. Förbättra tillgängligheten till och från 
de mindre orterna och omgivande landsbygd till närliggande nodstad samt för gång och cykel i nodstäderna, 
framför allt kopplat till resecentra.

• Utveckling av strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för anslutande trafikslag 
(bil, mc/moped, cykel, gång) ur ett hela resan perspektiv där även tillförlitlig trafikinformation utgör en viktig del.

• Anpassning till så många resenärsgrupper som möjligt, däribland funktionshindrade. Detta avser både fordon, 
resecentrum och hållplatser samt anslutningar till dessa.

• Stadsutveckling och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge. Bygga ikapp bostadsbehoven, vilket innebär 
minst 300 000 nya bostäder till 2030.
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Figur 18b. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken efter Ostlänken och 
fyrspår Uppsala-Stockholm.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

4.2 Effektiv godshantering och varuförsörjning

Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om ett effektivt, hållbart nyttjande av transport-
systemet samt utveckling av den nationella och internationella konkur-
renskraften, behövs en effektiv godshantering och varuförsörjning. 
Tillförlitliga och effektiva transporter – till/från omvärlden, inom 
regionen samt i städerna – är avgörande för såväl regionens som 
landets konkurrenskraft och en förutsättning för en minskad miljö- 
och klimatbelastning.

Transportsystemet måste möjliggöra att godset kan transporteras 
till låga kostnader för klimatet, samhället och näringslivet. Detta 
innebär att transporterna måste utföras i tid, till rimliga priser, på ett 
säkert sätt, utan klimatpåverkan senast 2045 och när så behövs med 
korta ledtider. Detta kräver såväl nytänkande som beslutsförmåga. 
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En ökad andel gods via sjöfart och ökad kapacitet längs de stora 
godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen prioriteras högt, liksom 
framkomligheten i de regionala distributionsnätverken och kopplingen 
till citylogistiken i Stockholm och nodstäderna. 

Brister som förhindrar ett optimalt användande av infrastrukturen är 
i nuläget många. Styrmedel, regelverk och avgifter behöver anpassas 
för att styra mot överflyttning och klimatneutralitet samtidigt som 
infrastrukturens standard behöver förbättras genom ökat underhåll 
och kapacitetsbrister åtgärdas. Styrningen och samordningen av 
trafikflödena är otillräcklig, så även i citylogistiken. Önskvärt är 
att transitflöden som i dagsläget till stor del går med lastbil genom 
Stockholm (Essingeleden) styrs till andra trafikslag alternativt till andra 
nationella godsstråk väster om Stockholm.

Det finns ur samhällets synvinkel betydande vinster i överflyttning 
av gods från väg till järnväg och sjöfart, framför allt vad gäller 
minskade utsläpp av växthusgaser samt minskad belastning 
och trängsel på landinfrastrukturen. En effektiv användning av 
transportsystemets alla trafikslag är nödvändig. I dagsläget råder dock 
inte konkurrensneutralitet avseende avgifter mellan trafikslagen, 
vilket hämmar en sådan utveckling. En överflyttning ställer därtill 
krav på såväl hamnar och farleder som anslutande landinfrastruktur 
(väg/järnväg och terminaler), vilket leder till nya behov av åtgärder. 
Omlastningar mellan trafikslag upplevs också ofta för dyra i 
förhållande till långväga biltransporter för att möjliggöra fler 
intermodala transporter, varför en teknikutveckling behöver ske.36

Den ökade trafiken innebär att behovet av att förebygga och hantera 
risk och sårbarhet. Större händelser och omfattande störningar som 
påverkar vital infrastruktur och samhällsviktiga transporter innebär 
även störningar för andra samhällsfunktioner. Exempel på hot och 
risker är störningar och bortfall av drivmedeltillgång, elförsörjning, it/
telekommunikationer och sabotage. Detta innebär behov av åtgärder 
för att öka redundans och robusthet.

36 Se t ex Wajsman J. och Nelldal B-L, a.a. samt Godsflöden i östra Mellansverige. EBS 2013

Det finns ur samhällets synvinkel betydande vinster  
i överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart,  
framför allt vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser samt 
minskad belastning och trängsel på landinfrastrukturen.
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Figur 19. Viktiga stråk och noder för godstransporterna. 

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Vad behövs från nationell nivå?

Det är prioriterat att upprätthålla funktionerna i de viktigaste/nationella 
godsstråken samt möjliggöra för en högre andel sjöfart. Den nya 
hamnen i Norvik och Mälarprojektet innebär stor utvecklingspotential för 
närsjöfart, inre vattenvägar och kustsjöfart, men förutsätter ett anpassat 
regelverk som möjliggör för detta. Vidare behöver landinfrastrukturen till 
hamnarna anpassas för att deras kapacitet ska kunna nyttjas fullt ut och 
Mälarprojektet kräver även en ombyggd Hjulstabro för att nå sin fulla 
potential. 

Kombiterminal: 
Terminal för omlastning mellan väg- 
och järnvägstransporter

Hamnterminal: 
Terminal för omlastning mellan land- 
och sjötransporter (godshamn)

Logistikcentrum:  
Område för storskalig lagerverksamhet 

Fraktflygplats:  
Flygplats av särskild betydelse för 
godstransporter
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Det behövs ett ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister, 
framför allt i järnvägs- och vägsystemet runt Stockholm samt längs de 
stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen. 

Det måste finnas kapacitet för ökad andel gods på järnväg, där 
försörjningen av kombiterminalerna i regionen norrifrån och söderifrån 
samt tillräcklig kapacitet för transittrafiken är avgörande. Bergslagsbanan 
mellan Borlänge och Frövi och Västra stambanan behöver förstärkas 
och Ostkustbanan behöver en bättre anslutning till järnvägsnavet i 
Hallsberg. Därtill behövs ökad kapacitet på Södra stambanan samt på 
Värmlandsbanan, oavsett om nuvarande banor avlastas genom nya banor 
i en framtid.

En ökad godstrafik på järnväg ska ske i samklang med persontrafikens 
utveckling. I det korta perspektivet innebär det att tågtilldelningsproces-
sen behöver ses över och godsflöden i möjligaste mån styras om till andra 
stråk, tider eller tåglägeskanaler som möjliggör en utvecklad persontrafik. 
I det längre perspektivet behöver spårkapaciteten på belastade järn-
vägssträckor i regionen räcka till för både person- och godstrafik genom 
åtgärder som leder till effektivare nyttjande av kapacitet. 

På vägsidan är det framför allt kapacitet och standard på Europa- 
vägarna som behöver prioriteras. På riksvägsnivå är de nord-sydgående 
förbindelserna viktigast för att förbättra försörjningen av de stora 
logistikcentrumen i västra Mälarregionen och för att minska påverkan av 
transitflöden som idag till stor del går genom centrala Stockholm. Den 
nya hamnen i Norvik kräver därtill kapacitetsförstärkning i vägnätet i södra 
Stockholmsregionen.

För ett bättre tillvaratagande av infrastrukturen, en ökad andel gods 
på järnväg och sjö, en ökad intermodalitet och en implementering av 
fossilfria drivmedel krävs utvecklade styrmedel och teknikutveckling. Lika 
förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver 
också uppnås. Detta arbete behöver framför allt ske på nationell och 
internationell nivå, men regionen har ett ansvar att understödja och 
samordna utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

Om man väljer att bygga ut ett nationellt elvägssystem, bör det starta 
med pågående utredningssträckor på E20 och rv73, och som nästa steg 
E4 Uppsala-Linköping. Det finns även behov av åtgärder på vägnätet i 
form av ökad kapacitet med rast- och viloplatser samt komplettering av 
omledningsvägar på de sträckor av de tunga stråken som saknar sådana.

Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn har ökat på senare år 
inom såväl högskoleyrken som andra yrken. Det råder brist på arbetskraft 
i stora delar av processen från planering via projektering till utförande, 
vilket behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn.
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Figur 20 a. Behov före 2030 i infrastrukturen, för att kunna hantera utvecklingen 
inom godstransporter och varuförsörjning.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)

1. Storvik-Frövi. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.

2. Väg 56 Sala-Heby. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

3. Väg 50 Lindesberg-Storå. Mötesfri väg för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet

4. E18 Köping-Västjädra. Kapacitetsökning för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet

5. E18 Genomfart Västerås. Åtgärder för ökad framkomlighet

6. Uppsala-Rosersberg. Kapacitet för utökad trafik på järnväg

7. E4. Sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda

8. Förbifart Stockholm. Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik

9. Tvärförbindelse Södertörn. Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till 
Norvik

10. Södertälje. Farled till Landsort samt säkrad kapacitet E4/E20 över 
Södertälje kanal.

11. E18 Genomfart Örebro. Åtgärder för ökad framkomlighet

12. Kolbäck-Hovsta. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
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Figur 20 b. Behov efter 2030 i infrastrukturen, för att kunna hantera utvecklingen 
inom godstransporter och varuförsörjning.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

13. Väg 56 Kvicksund-Västjädra. Mötesfri väg för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet

14. Folkesta-Rekarne/Kvicksund. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.

15. Eskilstuna. Bättre terminalanslutning till järnvägen.

16. Hjulstabron. En anpassad bro krävs för att dra full nytta av Mälarprojektet

17. Hallsberg. Ökad kapacitet för gods- och persontrafik

18. Väg 56 Katrineholm-Stora Sundby. Mötesfri väg för ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet

19. Hallsberg-Degerön. Fullfölj utbyggnad av dubbelspår.

20. Västra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

21. Ostlänken. (Frigör kapacitet för gods på Södra Stambana och delar av 
Västra Stambanan.)

22. Väg 50 Nykyrka-Brattebro. Mötesfri väg för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet.

23. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

24. E22 Förbifart Söderköping. Ökad kapacitet och säkerhet
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Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)

25. Rv 77 länsgränsen Knivsta-Rimbo-anslutning E18. Ökad kapacitet och 
säkerhet

26. E18 Stäket-Stockholm. Ökad kapacitet

27. Östlig förbindelse. Knyta samman Norra- och Södra länken i Stockholm

28. Norvik hamn. IVV farled och anslutningar

29. Väganslutning E4-Norrköpings hamn-E22

30. E4 Norrköping-Linköping

31. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter

32. Örebro. Ny järnväg för ökad kapacitet genom/runt Örebro. Inklusive 
godsförbifart 34. Eskilstuna, anslutningar

33. Eskilstuna. Anslutningar

34. E20 Eskilstuna-Arboga. Ökad kapacitet

35. (Eskilstuna-)Kvicksund-Västerås. Kapacitet för utökad trafik på järnväg

36. Väg 56 Tärnsjö-Valbo. Ökad trafiksäkerhet

37. Arosstråket. Ny järnväg. Slutlig dragning utifrån ÅVS.

Stockholm-Mälarregionens åtagande 

• Implementera den storregionala godsstrategin som omfattar 
en utvecklad samverkan och systemsyn för att förbättra 
beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i 
Stockholm-Mälarregionen. 

4.3 Internationell tillgänglighet

Prioriterad funktion och rådande brister
För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en 
stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten 
avgörande. I detta har Arlanda och järnvägen inom det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) en nyckelroll. Tillsammans med sjöfarten, där 
Östersjöområdet har en växande betydelse för Sveriges och Stockholm-
Mälarregionens internationella utbyte.

Arlanda
Den internationella tillgängligheten är viktig för hela regionen och 
säkerställs genom en god tillgänglighet till Arlanda flygplats samt 
en kontinuerlig utveckling av flygplatsen vad gäller kapacitet och 
linjeutbud. Detta är även av stort nationellt intresse. Arlanda har en 
särställning som landets primära flygplats för inrikes- och utrikesflyg 
samt för flyggods. Att Arlanda kan upprätthålla sin primära funktion i 
transportsystemet och samhället är grundläggande för såväl regionens 
som landets utveckling. 
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För att Arlanda ska stärka sin konkurrenskraft måste flygplatsen 
bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag och andra 
aktörer som finns på flygplatsen. För att tillgodose och utveckla den 
internationella tillgängligheten krävs både fler internationella flyglinjer 
samt väl fungerande kopplingar till inrikesflyget.

Det finns redan idag kapacitetsbrist i infrastrukturen på Arlanda 
flygplats samt på anslutande infrastruktur. En hållbar utbyggnad 
behöver påbörjas i tid för att hantera framtida trafikvolymer och 
samtidigt klara miljömålen. Kapacitetsmässigt pekar aktuella 
bedömningar på att Arlanda kan behöva byggas ut med en ny rullbana 
under planperioden till 2050. Om Bromma flygplats avvecklas senast 
2038 när dagens Brommaavtal löper ut, accentueras detta behov. 
Därtill behövs en ökad kapacitet för anslutande vägar och järnvägar, 
framför allt på E4:an och Ostkustbanan.

Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och 
fjärrtåg måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar 
ett hållbart resande till Arlanda. Stationsavgiften medför att 
kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen försvagas, vilket riskerar 
ett ökat behov av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda. Då 
stationsavgiften grundas på statens avtal för Arlandabanan behöver 
staten ta ett ansvar för att minska avgiftens negativa påverkan på 
kollektivtrafikens konkurrenskraft.

TEN-T
För Stockholm-Mälarregionen är det viktigt med ett sammanhållet 
europeiskt transportsystem utan flaskhalsar. Transportinfrastrukturen 
måste ses ur ett systemperspektiv när planering görs på nationell och 
europeisk nivå. Genomförandet av gemensamma standarder i hela 
TEN-T-nätet gynnar både planeringen av infrastruktursystemet och 
skapar förutsägbarhet för trafikeringen.

Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-
Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot 
kontinenten och mot Norge (Oslo). Stockholm-Mälarregionen 
utgör ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden 
i samtliga väderstreck. Utbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen, 
utvidgningen av ScanMed-korridoren mot Oslo och norra Sverige 
samt uppfyllandet av kriterierna för TEN-T:s stomnät är viktigt för 
Stockholm-Mälardalsregionens internationella tillgänglighet.
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Figur 21. TEN-T:s stomnät med förslag till ny sträckning Botniska korridoren samt 
Stockholm-Oslo (streckade linjer).

Östersjötrafiken
Stockholm-Mälarregionens internationella färjeförbindelser är viktiga 
både för besöksnäringen och den växande handeln i Östersjöområdet. 
Färjetrafiken utgår till stor del från hamnar i centrala Stockholm och 
utvecklas i en riktning mot större fartyg och därmed större gods- och 
passagerarvolymer. Detta leder under vissa tider till en hög belastning 
på vägnätet med trängsel och kapacitetsbrister. 

Samtidigt har färjeterminalerna i Stockholm-Mälarregionen generellt 
svaga kopplingar till anslutande kollektivtrafik, trots stora passagerar-
volymer. Internationellt trafikerade hamnar med passagerartrafik bör 
ha en fungerande kollektivtrafikförsörjning. Det behöver också finnas 
fungerande trafiklösningar för de passagerare som reser med bil. Det 
är angeläget att utveckla terminallägena för att de ska upplevas både 
välkomnande och funktionella för alla resenärer.

Sjöfarten är idag inne i en omvandling där traditionell tjockolja överges 
till förmån för bränslen som är bättre för såväl närmiljö som för klimat. 
Dessa bränslen måste finnas tillgängliga i kvantitet och till ett pris 
som gör det möjligt att använda dem istället för mindre miljö-vänliga 
alternativ. Därtill är det viktigt att säkerställa att kapacitet för el finns i 
hamnar såväl för landanslutning som för laddning av fartyg.
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De färjor som trafikerar Östersjön är isklassade men kan under stränga 
vintermånader vara i behov av hjälp från isbrytare för att ta sig fram 
i farlederna. För att vintersjöfarten ska kunna säkerställas i framtiden 
behöver den befintliga flottan ersättas med nya isbrytare innan 2030.

För att vintersjö-
farten ska kunna 
säkerställas i 
framtiden behöver 
den befintliga 
flottan ersättas 
med nya isbrytare 
innan 2030.

37 Exempel på sådan satsning är förstärkt 

kollektivtrafik enligt utredningsstudien om 

kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden

Vad behövs från nationell nivå?

Stockholm-Mälarregionen har sammanfattningsvis enats om 11 
ställningstaganden gällande internationell tillgänglighet:

1. Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-
Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot 
kontinenten och mot Norge (Oslo).

2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå 
gällande internationell standard både för gods- och persontransporter 
samt för att säkra den framtida tillgängligheten via järnväg. 

3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka resor mellan EU-länder. 
Gemensamma biljett- och bokningssystem är ett krav och en 
förutsättning för att det internationella resandet med tåg ska nå sin 
fulla potential. 

4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett 
nationellt intresse. 

5. Arlanda har en central betydelse för den nationella och inter-nationella 
tillgängligheten. Arlandas funktion behöver stärkas med väl fungerade 
kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken. 

6. God internationell tillgänglighet bidrar till attraktionskraft och 
möjliggör nya näringslivsetableringar. För svensk konkurrenskraft och 
tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till 
strategiskt viktiga marknader i världen. 

7. Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att 
bibehålla befintliga samt etablering av nya interkontinentala flyglinjer. 
Detta gynnar både gods- och persontransporter vilket skapar 
konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.

8. Stockholm-Mälarregionen ska ha god tillgänglighet till Arlanda med 
kollektivtrafik. Kapaciteten på väg och järnväg behöver framtidssäkras 
så att den internationella tillgängligheten utvecklas. Nodstäderna ska 
ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda. 

9. Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig 
infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet 
och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara 
det primära transportsättet till och från Arlanda. Transportsystemet 
ska planeras utifrån kollektivtrafiken för att säkerställa framkomlighet, 
minskade restider samt effektiva byten mellan transportslag. 

10. Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för 
passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen 
med kollektivtrafik.37 Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för 
en god internationell tillgänglighet via sjöfart. 

11. En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet 
vatten. Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande 
isbrytarflotta.

Stockholm-
Mälarregionens 
åtagande 

• Föra fram En Bättre Sits 
prioriteringar på den 
europapolitiska nivån.

• Utveckla en god 
tillgänglighet till Arlanda 
med kollektivtrafik.
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4.4 Stabila och långsiktiga förutsättningar för 
Gotlands transporter
Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart 
för resor och transporter till fastlandet. Gotlands läge gör trafiken 
till och från fastlandet till en avgörande utvecklingsfråga. Färje- och 
flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom res- och 
transporttider, turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov som 
finns på Gotland. Det finns ungefär 60 000 bofasta på ön och en 
omfattande fritidsbosättning. Drygt 3 200 personer arbetspendlar 
till/från Gotland och det lokala näringslivet, framför allt den areella 
sektorn och turismen, är starkt transportberoende. 

Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken 
till och från Gotland. Genom trafiken ska Gotland tillförsäkras en 
tillfredsställande tillgänglighet, för personresor och för näringslivets 
behov av godstransporter, samt förutsättningar för regional utveckling. 
Pristak, ett högsta pris som fastställs för varje år finns för kategorierna 
gotlänningar, deras fordon, gods och farligt gods.

Från Gotlands sida har sedan länge framförts att färjetrafiken måste 
ses som Gotlands landsväg till fastlandet och måste därför vara en del 
i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Vidare 
prioriteras trafik till två fastlandshamnar, en garanterad bastrafik och 
konkurrenskraftig prissättning samtidigt som trafiken måste bli hållbar. 
För produktionen på Gotland är en så lång produktionsdag som 
möjligt viktig, med färjeöverfarter som passar in i fastlandstidtabellerna 
för vidare godstransporter. Logistikpassningen är central då frakt-
kostnaderna är avgörande för många av de gotländska företagens 
konkurrenskraft.

Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och 
uppväger till viss del de transportmässiga nackdelar som ö-läget 
medför. Upphandlingsprocesserna skapar dock återkommande 
osäkerhet i det gotländska samhället och näringslivet om hur trafiken 
ska komma att se ut. Osäkerhet om långsiktiga spelregler, som till 
exempel om vilka fastlandshamnar som ska trafikeras, överfartstider 
och kapacitet är till nackdel för utvecklingen. Även fraktkostnaderna 
och prissättningen i persontrafiken behöver uppmärksammas, 
så att förändringar inte slår mot lokala företag och näringar och 
underminerar Gotlands konkurrenskraft.
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I färjetrafiken finns inte som tidigare krav från statens sida om att 
reservhamn ska finnas på Gotland. För att klara Gotlands försörjning 
är en reservhamn mycket angelägen. Avbrott i trafiken skulle mycket 
snabbt leda till svåra komplikationer för godstransporterna till och från 
Gotland. Trafiken är avgörande för att andra funktioner i samhället 
ska fungera Till exempel livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på 
just in time leveranser och stora lager finns inte på Gotland. På längre 
sikt blir även frågor som anpassningen av Visby hamn vid eventuellt 
förändrat tonnage genom kommande upphandlingar och genom 
tillkommande trafik aktuella.

Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk 
roll. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en 
beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen ägs av 
Swedavia och ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.

Stockholm-Mälarregionens åtagande 

• Att tillse att transportsystemet i regionen är avpassat för Gotlands 
behov. 

Vad behövs från nationell nivå?

Tillgängligheten till Gotland måste garanteras genom trafiksystem 
som ger förutsättningar för en hållbar utveckling av gotländskt 
näringsliv och samhälle.
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5. Strategier och åtgärder

5.1 Styr mot beteendeförändring och 
överflyttning
• Regionens bebyggelseutveckling behöver vara inriktad på lägen 

med goda förutsättningar för kollektivtrafik, korta avstånd mellan 
viktiga vardagsfunktioner och goda möjligheter att gå och cykla. 

• Planeringen behöver utgå från ett hela-resan/transporten-
perspektiv, där alla ingående reseelement och dess skärnings-
punkter fungerar i vardagen, från start till målpunkt. Samspelet 
mellan trafikslag samt olika trafikantgruppers, varuägares och 
transportörers förutsättningar och villkor ska möjliggöra hållbara 
val. 

• Styrmedel som parkeringsavgifter, trängselskatter, trafikreglering 
etc. behöver i ökad grad användas för att begränsa biltrafiken och 
stärka kollektivtrafiken, framför allt i regionens tätbefolkade delar 
där kollektivtrafiken utgör ett fullgott alternativ. 

• En ökad andel gods behöver gå på sjö och med järnväg. Regelverk 
och avgiftssystem behöver anpassas för att möjliggöra detta.

• För en effektiv och trovärdig tillämpning av fyrstegsprincipen ska 
steg 1 och 2 åtgärder kunna tillämpas och finansieras inom så väl 
nationell- som regionala transportinfrastrukturplaner på samma 
sätt som steg 3 och 4 åtgärder.  

• Lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnads-
principen, behöver uppnås samt utveckling av informationssystem 
som gör det enklare att beroende av situation välja det mest 
lämpliga trafikslaget, eller kombination av trafikslag för 
godstransporterna.

De åtgärder som länen i Stockholm-Mälarregionen gemensamt förordar för 
att klara de prioriterade funktionerna och nå målen kan sammanfattningsvis 
sorteras under sju strategier. Dessa har överlag en stark bäring på klimatfrågan, 
där Stockholm-Mälarregionen vill understryka behovet av beteende- och 
systemförändring.

Strategier och åtgärder
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5.2 Stärk kollektivtrafiken
• Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten när det regionala 

transportsystemet planeras och den kommunala fysiska planeringen 
ska verka för en koncentrerad och sammanhållen bebyggelse i de 
bästa kollektivtrafiklägena. 

• Det är viktigt att säkerställa att potentialen med nya mobilitets-
tjänster tas tillvara. Här finns en möjlighet att utveckla nya 
reserelationer och kombinationer utanför de storregionala stråken. 
Detta kan ge nya förutsättningar för att skapa hela-resan-lösningar 
som både tillgodoser behovet av att stärka kollektivtrafiken i 
stråken, samtidigt som tillgänglighet kan förbättras i glesare lägen. 
Detta förutsätter en starkare samverkan mellan olika aktörer och en 
samordning av de insatser som görs på olika nivåer.

5.3 Ställ om fordonsparken
• En betydande teknikutveckling behöver ske såväl vad gäller fordon 

som förnyelsebara drivmedel för att klara en fossilfri bilanvändning, 
resande och godstransporter. Detta är till stor del ett ansvar för 
staten, EU och liknande organ även om regionen kan bidra på olika 
vis, t ex genom krav vid upphandlingar, demonstrationsprojekt, 
infrastruktur etc. 

• Det behövs utvecklade incitament i kombination med olika 
styrmedel för att bana väg för den nya tekniken. Därtill en 
långsiktig klimatanpassad energipolitik och ny infrastruktur 
för en mångfald av hållbara drivmedel. Som del av detta krävs 
en samordnad satsning inom elektrifiering. Elektrifieringen 
ger potential för att ställa om fordonsflottan mot mer fossilfria 
transporter och resor. Det handlar dels om en elektrifiering av 
personbilar, men även av bussflottan och att utforska potentialen 
med andra typer av elfordon. Till detta kommer också vikten av att 
utveckla en robust elinfrastruktur, i form av laddinfrastruktur.

Strategier och åtgärder
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5.4 Återställ och utveckla funktionalitet
• Satsningen på förstärkt underhåll behöver fortsätta och särskilt 

prioriteras i stråk med mycket stora trafikflöden, utan att takten på 
nyinvesteringar i infrastrukturen påverkas. 

• I samband med reinvesteringar behöver systemet utvecklas och 
uppgraderas för att skapa förutsättningar för en effektiv trafik. 

• Driftsäkra stödsystem såsom elförsörjning och signalsystem 
måste prioriteras högre för att minska antalet stoppande fel. 
Elkraftförsörjningen måste därutöver förstärkas i takt med trafikens 
utveckling. Till detta hör även stängsling mot vilt och obehöriga 
personer i spårområdet.

• Kapacitet för fordonsuppställning måste utökas i takt med 
efterfrågan. Uppställningsplatsernas utformning måste också ta 
hänsyn till behov av service (städ, vattentryckning etc.) och förses 
med städplattformar. Områdena behöver därutöver förses med 
stängsling och kameraövervakning för ökat skydd mot klotter och 
vandalism.

• Rekonstruktion av Europavägarna, vars beräknade livslängd på 
40 år passerat sedan länge, behöver ske. Dessa vägar är varken 
anpassade för dagens volymer eller laster, vilket medför stora 
påfrestningar på konstruktionen. 

5.5 Förbättra prestanda
• Trafikverkets förmåga att genom trimningsåtgärder medge en 

mer effektiv användning, högre hastighet och förkortade restider 
behöver öka, med fokus på högbelastade delar av järnvägs- och 
vägnät såsom Västra och Södra stambanan. Det bör tillföras en 
omfattande pott för trimningsåtgärder i Stockholm-Mälarregionen, 
som kan anpassas mellan åren i takt med att behoven uppstår, i 
synnerhet för att säkerställa en robust tågtrafik i Mälardalstrafik 
etapp 2.

• Infrastrukturen behöver anpassas för längre tåg med syfte 
att stärka konkurrenskraften för järnvägen. För detta behövs 
längre mötesspår, längre plattformar, uppdatering av regelverk 
(framför allt bromstabellerna samt anpassning av de viktigaste 
rangerbangårdarna.

• Omlastningsmöjligheterna mellan trafikslagen behöver förbättras 
och en teknikutveckling ske för att minska kostnaderna. 

Strategier och åtgärder
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• Effektiviserande åtgärder på europavägarna genom ITS-lösningar i 
enlighet med handlingsprogram storstad förutsätts genomföras.

• Det behövs en effektivare användning av vägnätet, framför allt 
Stockholm inre vägnät, med bl. a ökad bussframkomlighet och 
bättre samordning mellan trafikslagen. Framkomlighetsprogrammet 
för Stockholms län är här en god vägvisare.

5.6 Öka kapaciteten
• Stockholm-Mälarregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder 

i infrastrukturen genomförs enligt plan. Ytterligare förseningar 
av åtgärder medför kraftigt negativa konsekvenser för såväl 
trafik som tillväxt i Stockholm-Mälarregionen. Därutöver krävs 
fortsättningsvis investeringar i ny och förbättrad infrastruktur 
utgående från de behov som lyfts i anslutning till de prioriterade 
funktionerna i kapitel 4. 

• För vissa behov finns utredningar som pekar ut lämpligaste lösning 
medan det i andra fall saknas dylika utredningar. Stockholm-
Mälarregionen förutsätter att Trafikverket genom åtgärdsvalsstudier 
identifierar lämplig lösning på de behov som förs fram. 

• Kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad måste säkerställas 
för att undvika fördyringar och förseningar av projekt. Detta gäller 
hela kedjan från planering via projektering till genomförande. 
Stockholm-Mälarregionen förutsätter att staten tar sitt ansvar vad 
gäller den eftergymnasialt utbildade arbetskraften.

5.7 Omvärldsbevakning
• Dagens transportsystem är i snabb utveckling och befintliga trender 

pekar åt olika håll, vilket gör det svårt att förutse framtiden. Att 
invänta rätt tidpunkt för rätt åtgärd kan leda till merkostnader 
på grund av uteblivna beslut. För att motverka detta behövs 
en kontinuerlig omvärldsbevakning, trendspaning, analys- och 
beslutsförmåga. Tillsammans kan regionen och staten gå i 
bräschen för förståelsen för teknikutveckling och användningen 
av digitalisering och automatisering – samordnade satsningar på 
piloter och testbäddar.

Strategier och åtgärder
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6. Prioriterade behov

• Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande 
stationer.

• Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-
länsgränsen Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan 
Stockholm-Uppsala. 

• Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll 
samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till 
såväl pendeltåg som tunnelbana. 

• Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans 
färdigställande.

• Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.

• E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens 
Kurva till Häggvik.

• E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri 
väg väster om Söderköping.

• E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för 
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

• Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet 
i anslutning till Norvik.

• Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, 
tillgänglighet och säkerhet.

• M fl.

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och redan beslutade 
åtgärder i nu gällande Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:
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• Trimningspaket: i nära samverkan med Trafikverket, 
för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer 
att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt 
anpassning till nya fordon

• Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, 
med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg. 
Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad 
fordonsuppställning och serviceplattformar.

• Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan 
Kolbäck-Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på 
Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. 
Därtill ombyggnad av spår genom Örebro samt Västerås 
central för att klara utökade resenärsflöden och frigöra 
kapacitet för gods.

• Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan 
Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN 
samt för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med 
Mälarhamnarna.

• Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet 
för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad 
andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med 
längre tåg. 

• E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till 
Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad 
infrastruktur.

• Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade 
godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av 
gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt 
Västerås och Köpings hamnar.

Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kommande infrastruktur-
period särskilt lyfta följande behov – utan inbördes rangordning 
– kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot 
Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, internationell 
tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning:
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Samtliga dessa 
behov behöver 
vara åtgärdade 
innan 2030.
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Bilaga 1: Konsekvensbedömning

Bilaga 1
Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömning av en övergripande systemanalys innebär många 
osäkerheter. Systemanalysen fokuserar på stadierna före åtgärdsval och innehåller 
varken en tydlig alternativdiskussion eller slutförda åtgärdsprioriteringar. Det 
är därför inte i detta skede möjligt att veta vilka av de utpekade behoven som 
verkligen blir åtgärdade, på vilket sätt och till vilken kostnad. 

Ovanstående faktorer innebär att det inte går att göra några säkra 
eller kvantitativa beräkningar av konsekvenserna av systemanalysens 
förslag till åtgärder. Bedömningen begränsas därmed till en diskussion 
om möjliga eller sannolika konsekvenser av den inriktning och de 
förslag som lyfts fram. Detta med avseende på mål enligt kapitel 2, 
som även inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna samt koppling 
till överordnade nationella mål och Agenda 2030. Diskussionen syftar 
därmed också till att svara på om föresatsen att i ökad grad tillämpa 
målstyrning i planeringsprocessen uppfylls genom tydlig adressering av 
mål genom den inriktning som förespråkas.

Internationell konkurrenskraft
Systemanalysens tonvikt på att knyta samman stadsstrukturen i 
Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund samt på 
samma vis utveckla tillgängligheten till Arlanda adresserar tydligt 
behovet av internationell konkurrenskraft. Detsamma gäller förslagen 
för att uppnå en effektiv godshantering och varuförsörjning, med en 
ökad andel transporter på järnväg och med sjötrafik. 

Samtidigt är det en realitet att vägtransporterna dominerar såväl 
arbetspendlingen som godstrafiken i dagsläget. De i förhållande 
till rådande trafikutveckling begränsade investeringar som föreslås i 
väginfrastrukturen riskerar därmed skapa utökade trängselproblem 
i den starkt växande regionen, framför allt i Stockholms län. Något 
som i sådana fall skulle vara till nackdel för regionens internationella 
konkurrenskraft. 

Faktiska beteendeförändringar måste därför uppnås vad gäller 
transporter, för att begränsa sådana negativa effekter. Därför är det 
av yttersta vikt att förslagen kring att styra mot beteendeförändring 
– genom bebyggelse- och transportplanering samt administrativa 
styrmedel – också genomförs.
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Bilaga 1: Konsekvensbedömning

Flerkärnig och förstorad arbetsmarknad
Skillnaderna i förutsättningar inom Stockholm-Mälarregionen är 
idag betydande. Vid sidan av socioekonomiska skillnader inom 
regionen och mellan invånare tillkommer en avståndsfaktor, som 
gör att området idag endast delvis är en sammanlänkad bostads-, 
studie- och arbetsmarknad. Föreslagna förbättringar av transporter 
och pendlingsmöjligheter kan här ge kraftigt ökad tillgänglighet och 
förbättrade villkor för människors och företags vardag. 

Modellberäkningar visar på starkt utvecklad interaktion och 
därmed integrering av Stockholm-Mälarregionen givet den 
utveckling av spårtrafiken som föreslås. Denna utveckling stärks 
om bebyggelseutvecklingen samtidigt koncentreras till de regionala 
nodstäderna samt orter med bra förutsättningar för kollektivtrafik.38

Den monocentriska strukturen med Stockholm som nav kvarstår 
i hög grad med de prioriteringar och förslag som ges på kort sikt. 
Att förbättring av tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna 
kommer i andra hand, innebär ett medvetet val att prioritera 
interaktionen med Stockholm. Genom kortare tidsavstånd i stråken 
in mot huvudstaden ges dock förutsättningar för en ökad interaktion 
även mellan nodstäderna längs stråken samt en mer balanserad regional 
utveckling. Det är dock osannolikt att avståndsfaktorn elimineras helt, 
vilket kan innebära en fortsatt svagare utveckling i regionens mindre 
tätbefolkade ytterområden.

Effektivt nyttjande av alla trafikslag
Med hänsyn till avstånden i Stockholm-Mälarregionen och till 
klimatmålen förordar systemanalysen främst en väl fungerande 
och utbyggd spårtrafik samt en bebyggelseplanering inriktad på 
kollektivtrafiknära lägen, med goda möjligheter att gå och cykla. 
Satsningar på regionala stadskärnor i Stockholms län och på 
nodstäderna i övriga län är uttryck för detta. För godstransporter 
förordas åtgärder som stärker förutsättningarna för en ökad andel 
gods på järnväg och med sjötransporter, konkurrensneutralitet mellan 
transportslagen samt fler intermodala transporter.

Kapacitetsbrister – framför allt konkurrensen om utrymmet på 
spåren i stora delar av regionen samt trängsel i Stockholms inre 
vägnät – är två påtagliga flaskhalsar i ett effektivt nyttjande av 
trafikslagen. Systemanalysen lyfter framför allt förslag kopplade till 
spårinfrastrukturen, medan ny väginfrastruktur ges mindre utrymme. 
För att undvika allvarliga trafikinfarkter i och kring Stockholms 
centrala delar förordas dock vägåtgärder i länet som kompletterar 
redan gjorda eller beslutade investeringar. Därtill att åtgärder som lyfts 
i framkomlighetsprogrammet för Stockholms län också genomförs.
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Långsiktig hållbarhet
Förslagen i systemanalysen bidrar enligt ovan till att stärka 
förutsättningar för internationell konkurrenskraft, en flerkärnig och 
förstorad arbetsmarknad med stärkta förutsättningar att förbättra 
och utjämna levnadsvillkor samt ett effektivt nyttjande av alla 
trafikslag. Det finns emellertid tillväxtmässiga risker förknippade med 
återhållsamheten vad gäller väginvesteringar. Detta bedöms dock vara 
en nödvändighet för att komma tillrätta med vägtrafikens utsläpp och 
trängseleffekter. Vägtrafiken kommer oavsett vara omfattande under 
överskådlig tid, varför även behovet av åtgärder för omställning av 
fordonsparken lyfts fram.

De flesta infrastrukturåtgärder i systemanalysen avser att öka 
kapaciteten på länkar med kapacitetsbrist samt möjliggöra en 
ökad andel resande med kollektivtrafik och en större andel gods 
på järnväg eller med sjöfart. I kombination med en transportsnål 
bebyggelseutveckling, en teknisk utveckling vad gäller fordon och 
drivmedel samt administrativa styrmedel bedöms detta möjliggöra en 
omställning mot hållbara transporter. Föreslagna vägåtgärder kan dock 
förväntas bidra negativt till denna omställning och motiveras av andra 
aspekter, framför allt tillgänglighet och framkomlighet till fördel för 
regionens tillväxt och integration, men också av trafiksäkerhetsskäl. 

Genom globaliseringen, den ökade individuella rörligheten, 
befolkningsutvecklingen och den snabba ekonomiska tillväxten i 
regionen finns emellertid starka drivkrafter för allt fler och längre 
transporter. Även om den digitala utvecklingen till del kan komma 
att minska behovet av fysisk interaktion, är trenden att efterfrågan 
på fysiska transporter fortsätter öka. Farhågor finns också att den 
växande flygtrafiken riskerar ta över vägtrafikens roll som dominerande 
utsläppskälla av bl. a växthusgaser. En enda interkontinental flygresa 
kan i många fall motsvara ett helt års arbetspendling. 

För långsiktig, miljömässig hållbarhet krävs åtgärder för att stävja 
denna utveckling, t ex genom utökade koldioxidskatter eller krav på 
drivmedel med lägre utsläpp. Sannolikt skulle det ha en begränsande 
inverkan på handeln och människors möjlighet att resa. Å andra sidan 
sker handeln och resandet idag med negativa konsekvenser för miljön. 
Att finna balansen mellan dessa olika intressen förutsätter tydliga 
nationella ramar samt mer långtgående och handlingsorienterade 
internationella överenskommelser. 
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Bilaga 2
Deltagare
En Bättre Sits Lilla Gruppen (styrgrupp)
Region Stockholm

Kristoffer Tamsons (M), Ordförande Trafiknämnden, ordförande 
En Bättre Sits

Tomas Eriksson (MP), 1:e vice ordförande Trafiknämnden

Region Uppsala

Johan Örjes (C), Ordförande Trafik- och 
Samhällsutvecklingsnämnden

Bengt-Olov Eriksson (S), Ledamot Trafik- och 
Samhällsutvecklingsnämnden

Region Västmanland

Tommy Levinsson (S), Ordförande Kollektivtrafiknämnden

Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande Regionstyrelsen 

Region Örebro län

Nina Höijer (S), Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Oskar Svärd (M), 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Region Sörmland

Monica Johansson (S), Ordförande Regionstyrelsen, vice 
ordförande En Bättre Sits

Daniel Portnoff (M), 1:e vice ordförande Regionala 
utvecklingsnämnden

Region Östergötland

Julie Tran (C), Ordförande Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden

Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande Trafik- och 
Samhällsplaneringsnämnden

Region Gotland

Eva Nypelius (C), Ordförande Regionstyrelsen

Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande Regionstyrelsen

En Bättre Sits Stora Gruppen (presidierna)
Region Stockholm

Kristoffer Tamsons (M)

Tomas Eriksson (MP)

Jens Sjöström (S) 

Region Uppsala

Johan Örjes (C)

Jenny Lundström (MP)

Susanne Eriksson (S)

Region Västmanland

Tommy Levinsson (S)

Magnus Ekblad (C)

Jenny Landernäs (M)

Region Örebro län

Nina Höijer (S)

Magnus Lagergren (KD)

Oskar Svärd (M)

Region Sörmland

Monica Johansson (S)

Daniel Portnoff (M) 

Mattias Claesson (C)

Region Östergötland

Julie Tran (C)

Martin Tollén (S)

Jan Owe-Larsson (M)

Region Gotland

Eva Nypelius (C)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Meit Fohlin (S)
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Temagrupp Storregional kollektivtrafik
Ledamöter 

Tommy Levinsson (S), Region Västmanland, ordförande 

Daniel Portnoff (M), Region Sörmland, vice ordförande 

Richard Fallqvist (L), Region Västmanland 

Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm 

Kåre Friberg (M), Motala kommun 

Agne Furingsten (L), Region Västmanland 

Lena Hallerby (L), Region Stockholm 

Gustav Hemming (C), Region Stockholm 

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun 

Ulrika Jeansson (S), Finspångs kommun 

Karin Jonsson (C), Norrköpings kommun 

Johan Kumlin (M), Örebro kommun 

Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta kommun 

Jenny Lundström (MP), Region Uppsala 

Sven-Inge Nylund (S) Upplands-Bro kommun 

Ingvar Smedlund (M), Enköpings kommun 

Oskar Svärd (M), Region Örebro län 

Anders Teljebäck (S), Västerås stad 

Elisabeth Unell (M), Västerås stad 

Lars-Göran Zetterlund (C), Hällefors kommun 

Tjänstepersoner 

Niclas Andersson, Region Stockholm, sammankallande 

Jonas Bruce, Region Östergötland, sammankallande 

Tomas Ahlberg, Region Uppsala 

Asmirelda Avdic, Region Västmanland 

Helene Bermell, Trafikverket Öst 

Göran Gullbrand, Mälardalstrafik 

Eva Lehto, Eskilstuna kommun 

Sofia Lindblad, Trafikverket Stockholm 

Lasse Lundberg, Örebro kommun 

Anna Nyberg, Mälardalstrafik 

Matthias Pfeil, Region Sörmland 

Carl Silfverhielm, Region Stockholm 

Malin Westlund, Huddinge kommun 

Karin Widén, Västerås kommun 

Sofie Östlund, Region Örebro län

Temagrupp Internationell tillgänglighet och 
konkurrenskraft
Ledamöter 

Johan Örjes (C), Region Uppsala, ordförande 

Jens Sjöström (S), Region Stockholm, vice ordförande 

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun 

Muharrem Demirok (C), Linköpings kommun 

Peter Evansson (S), Knivsta kommun 

Meit Fohlin (S), Region Gotland 

Urban Granström (S), Nyköpings kommun 

Leif Gripestam (M), Region Stockholm 

Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun 

Olof Holst (M), Sigtuna kommun 

Jacob Högfeldt (M), Strängnäs kommun 

Tomas Högström (M), Region Västmanland 

Fredrik Åberg Jönsson (V), Region Gävleborg 

Magnus Lagergren (KD), Region Örebro län 

Ullis Sandberg (S), Örebro kommun 

Martin Tollén (S), Region Östergötland 

Karin Wanngård (S), Stockholms stad 

Anders Wigelsbo (C), Sala kommun 

Tjänstepersoner 

Jessica Cedergren, Region Västmanland, sammankallande 

Dino Keljalic, Region Örebro län, sammankallande 

Fredrik Elgh, Swedavia 

Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen 

Sofia Heldemar, Trafikverket Stockholm 

Tomas Holmlund, Trafikverket Öst 

Tove Holmström, Linköpings kommun 

Johan Lindsten, Swedavia 

Katharina Staflund, Region Uppsala 

Lars Sundblad, Sigtuna kommun 

Christian Udin, Nyköpings kommun 

Josefin Årevall, Region Stockholm
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Temagrupp Storregional godsstrategi
Ledamöter

Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande

Nina Höijer (S), Region Örebro län, vice ordförande

Magnus Andersson (S), Hallsbergs kommun

Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun

Cecilia Burenby (S), Mjölby kommun

Bengt-Olov Eriksson (S), Region Uppsala

Lotta Grahn Elg (M), Håbo kommun

Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län

Michaela Haga (C), Region Stockholm

Lars Härnström (M), Katrineholms kommun

Robert Johansson (S), Region Stockholm

Gabriel Kroon (SD), Region Stockholm

Jan Lahenkorva (S), Region Gävleborg

Jenny Landernäs (M), Region Västmanland

Eva Nypelius (C), Region Gotland

Elizabeth Salomonsson (S), Köpings kommun

Marie Wilén (C), Heby kommun

Tjänstepersoner

Fredrik Idevall, Region Örebro län, sammankallande

Eleonor Mörk, Region Östergötland, sammankallande

Karolin Adamsson, Uppsala kommun

Lotta Andersson, Stockholms Hamnar

Amanda Baumgartner, Stockholms stad

Bengt Bengtsson, Företagarna

Robin Billsjö, Stockholms stad

Christoffer von Bothmer, Region Gävleborg

Cecilia Carlqvist, Region Uppsala

Ludvig Elgström, Trafikverket Stockholm

Sandra Gegerfelt, Stockholms Hamnar

Mats Gunnarsson, Region Gävleborg

Lena Johansson, Region Gotland

Ola Kahlström, Uppsala kommun

Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen

Christian Mineur, Trafikverket Öst

Cecilia Mårtensson, Stockholms stad

Susanne Skärlund, Region Stockholm

Patrizia Strandman, Mälarhamnar

Claes Sörman, Eskilstuna logistik

Malin Westlund, Region Stockholm

Mälardalsrådet
Maria Nimvik Stern

Johan Hjelm

Temagrupp Framtidens resande
Ledamöter

Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm, ordförande 

Julie Tran (C), Region Östergötland, vice ordförande 

Anneli Bengtsson (S), Vingåkers kommun 

Håkan Buller (S), Södertälje kommun 

Mattias Claesson (C), Region Sörmland 

Magnus Ekblad (C), Region Västmanland 

Boel Godner (S), Södertälje kommun 

Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun 

Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lindesbergs kommun 

Annicki Oscarsson (KD), Ödeshögs kommun 

Solveig Oscarsson (S), Nora kommun 

Johanna Odö (S), Norbergs kommun 

Erik Pelling (S), Uppsala kommun 

Helena Proos (S), Region Uppsala 

Anna Sehlin (V), Region Stockholm 

Tjänstepersoner 

Fredrik Högberg, Region Sörmland, sammankallande 

Vahid Fararos, Region Stockholm, sammankallande 

Ulf Arumskog, Norrköpings kommun 

Anders Bergqvist, Region Uppsala 

Thomas Byström, Företagarna Stockholm, Mälardalen och 
Gotland 

Per Elvingson, Örebro kommun 

Katarina Fehler, Stockholm Nordost 

Ola Kahlström, Uppsala kommun 

Jenny Kihlberg, Stockholms stad 

Erica Löfqvist, Trafikverket Öst 

Sandra Mäkinen, Enköpings kommun 

Mats Johannesson, Södertälje kommun 

Lina Thurfjell, Östgötatrafiken 

Karin Wallin, Region Örebro län 

Lars Wogel, Trafikverket Stockholm

EBS Direktörsgrupp
Arne Andersson, Region Västmanland

Petter Arneback, Region Örebro län

Andreas Capilla, Region Östergötland

Mats Ellman, Region Stockholm

Kenneth Hagström, Region Sörmland

Maria Linder, Region Västmanland

Johan Ljung, Region Örebro län

Christian Löf, Region Stockholm

Sofia Malander, Östgötatrafiken

Stefan Persson, Region Gotland

Anton Västberg, Region Stockholm

Johan Wadman, Region Uppsala
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Källförteckning
 
 
Underlagsrapporter från En Bättre Sits (EBS) m fl källor. Se även www.enbattresits.se

• Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys 
(Trafikanalys 2011:3) 

• Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter 
till Arlanda (Trafikverket 2018:160)

• Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-
2025 (Mälardalsrådet/EBS 2012)

• Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 
(Mälardalsrådet 2020) 

• Elva ställningstaganden för internationell tillgänglighet och 
konkurrenskraft (Underlagsrapport från EBS temagrupp 
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft, 
Mälardalsrådet 2020)

• En Bättre Sits i Världen (Mälardalsrådet 2019) 

• En Bättre Sits Storregional systemanalys. (Mälardalsrådet 2016)

• Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (Delbetänkande av 
Miljömålsberedningen, SOU 2016:21) 

• Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige 
(Mälardalsrådet/EBS 2015) 

• Flygplatser i Stockholm-Mälarregionen (Mälardalsrådet/EBS 
2015) 

• Fossilfrihet på väg (Betänkande av Utredningen om fossilfri 
fordonstrafik, SOU 2013:84) 

• Framkomlighetsprogram. Trafikverkets inriktning för hur 
Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt 
(Trafikverket 2014) 

• Framskrivning av befolkning och sysselsättning i östra 
Mellansverige (Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 2017) 

• Framtidens resande i Stockholm-Mälarregionen 
(Underlagsrapport från EBS temagrupp Framtidens resande, 
Mälardalsrådet 2020).

• Färdplan för fossilfri konkurrenskraft (Flygbranschen 2018) 

• Godsflöden i östra Mellansverige (Mälardalsrådet/EBS, 2013) 

• Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys (Trafikanalys 
2016:7) 

• Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag (Trafikanalys 
2016:4) 

• Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2018-2029 (Trafikverket 2015) 

• Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm 
(Stockholms handelskammare 2017:01) 

• Lokal och regional kollektivtrafik 2014 (Trafikanalys 2015:20) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 
(Region Gotland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands 
län 2018-2029 (Region Sörmland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands 
län 2018 - 2029 (Region Östergötland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 
2018-2029 (Länsstyrelsen Stockholm 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 
2018 – 2029 (Region Uppsala 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 
2018 – 2029 (Region Västmanland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018 
– 2029 (Region Örebro 2018) 

• Miljörapport Stockholm Arlanda Airport (Swedavia 2017) 

• Mångfaldsdriven tillväxt RUP Västmanland Län 2014 – 2020 
(Länsstyrelsen i Västmanlands Län 2014) 

• Möjligheter att köra längre och/eller tyngre godståg 
(Trafikverket 2015) 

• Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 (Trafikverket 
2017)

• Regionala systemanalyser – en vägledning (Trafikverket 2015) 

• Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland 2030 
(Regionförbundet Östsam 2012) 

• Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (Region Uppsala 
2017) 

• Resor och transporter i östra Mellansverige (Sweco 2015) 

• Resvaneundersökning (Swedavia 2018) 

• RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (Stockholms Läns Landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 2018). 

• Sammanställning av kunskapsunderlag (Mälardalsrådet/EBS 
2015) 

• Stockholmsregionens internationella relationer 
och utbyte (Stockholms läns landsting, Tillväxt och 
regionplaneförvaltningen 2016) 

• Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. 
Delrapport om mål, nuläge och utmaningar. (Mälardalsrådet 
2018) 

• Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. 
Strategier och åtgärder (Mälardalsrådet 2020) 

• Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen 
(Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp Storregional 
kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020) 

• Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 
(Trafikanalys, rapport 2018:12) 

• Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen (Mälardalsrådet 
2016) 

• Sörmlandsstrategin (Region Sörmland 2019)

• Samrådssvar avseende offentligt samråd om förordningen (EU) 
nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det 
transeuropeiska transportnätverket, Mälardalsrådet 2019

• Tid är pengar. En samhällsekonomisk analys av förseningar 
inom kollektivtrafiken (WSP 2019) 

• Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Regional 
utvecklingsstrategi 2018–2030 (Region Örebro län 2018) 

• Trender i transportsystemet (Trafikverket 2018) 

• Varuflödesundersökningen 2016 (Trafikanalys 2016) 

• Vision Gotland 2025, regionalt utvecklingsprogram för 
Gotland (Gotlands kommun och Region Gotland, 2008) 

• ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och 
regionplaneförvaltningen 2018:01
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malardalsradet.se

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, 
maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar våra kommuner och regioner till en  

dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

En Bättre Sits
Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, 
Östergötland och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i transport-
politiska frågor i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. En historiskt 
unik process där en stor grupp politiker och tjänstepersoner mejslar 
fram och enas om gemensamma prioriteringar i syfte att stärka 
utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Under den senaste  
perioden har även Gävleborg medverkat i arbetet. 

Genomförd analys med utblick mot 2050 visar 
tydligt att strategiska beslut och inriktning 
i tidigare systemanalys är fundamentala 
för den storregionala utvecklingen och 
att ett fortsatt systemperspektiv i 
Stockholm-Mälarregionen är 
centralt för framgång.

enbattresits.se
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Till:  
Avesta kommun, servicecenter@avesta.se  
Miljöprövningsdelegationen i Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se  
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen i Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Gävleborg, gavleborg@lansstyrelsen.se   
Länsstyrelsen i Uppsala, uppsala@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Västmanland, vastmanland@lansstyrelsen.se 
Heby Kommun, information@heby.se  
Sala Kommun, kommun.info@sala.se  
Sandvikens Kommun, medborgarservice@sandviken.se  
 
 
Yrkande angående förslag på Vindkraftsetablering Skansen, med avseende  
påverkan i Färnebofjärdens nationalpark och Biosfärområde Älvlandskapet 
Nedre Dalälven 
 
Som biosfärområde utsett av Unesco och nominerat av Sveriges regering har Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre Dalälven att verka för områdets långsiktiga hållbara utveckling i alla de 
tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk, ekologisk och socialt. Färnebofjärdens nationalpark är 
kärnområde i biosfärområdet. Den tänkta etableringen av vindkraftsparken Skansen ligger i 
direkt anslutning till kärnområdet och dess buffertzon vilket medför att upplevelsen av de 
natur- och upplevelsevärden själva inrättandet av nationalparken syftade till, det vill säga i 
kärnområdet, påverkas negativt. 
 
I grunden är vi positiva till vindkraft och dess roll i omställningen mot ett mer hållbart 
energisystem. Vi ser gärna sådana etableringar och andra nytänkande miljövänliga tekniker i 
biosfärområdet, men etableringen av vindkraftparken på den föreslagna platsen Skansen ser 
vi dock som olämplig med avseende på effekterna för bland annat besöksnäringen i 
nationalparken men även i angränsande naturområden och för kringliggande byar och 
samhällen.  
 
Besöksnäringen och dess möjligheter för lokalsamhället är en viktig del för utvecklingen 
inom biosfärområdet, något som gjort att ett av våra fyra fokusområden är utveckling och 
stödjande av hållbar besöksnäring. Ett fokus som har bäring tillbaka till 1986 då Nedre 
Dalälvens Intresseförening bildades av bland andra de sex ursprungliga kommunerna (i dag 
nio kommuner) som gränsar till Nedre Dalälven. Syftet var bland annat att tillvarata 
områdets möjligheter till unika naturupplevelser och utveckla dessa för att öka områdets 
turistiska attraktionskraft både på den nationella och internationella marknaden.  

http://www.nedredalalven.se/
mailto:servicecenter@avesta.se
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:gavleborg@lansstyrelsen.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se
mailto:information@heby.se
mailto:kommun.info@sala.se
mailto:medborgarservice@sandviken.se
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Detta underströks gemensamt av de fyra länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och 
Västmanland i rapporten Nedre Dalälven, ett planeringsunderlag och en samlad beskrivning 
av natur- och kulturvärden i ett område av riksintresse. En rapport som togs fram i samband 
med avgränsningsprocessen år 2000 enligt 4 kapitlet 2 § Miljöbalken, MB (tidigare 3 kapitlet 
2 § naturresurslagen, NRL). Rapporten syftar till att belysa området kring Nedre Dalälven, 
från en planeringshorisont och beskriva områdets förutsättningar att fungera och utvecklas 
som ett rekreationsområde av värde för hela landet, samtidigt som de lokala samhällena 
längs älven stimuleras till uthållig utveckling. I rapporten påtalas särskilt värdet av friluftslivet 
och turismen som en resurs för utveckling och det sägs också i rapporten att ”man bör vid 
bedömning av ett företag inte bara tänka på de direkta störningar av miljön som kan uppstå, 
utan även på vilka ingrepp eller förändringar av miljön som företaget kan medföra i övrigt”. I 
rapporten skrivs att ”Riksintresset vid Nedre Dalälven grundar sig på de samlade natur- och 
kulturvärdena som idag kan identifieras och uppskattas i området”. Och som exempel på 
detta anges bland annat att ”utsikter och skönhetsvärden värnas och tillskapas”, ”estetiska 
värden befrämjas” samt ”buller undviks”.  
 
Vid Skekarsbo byggs en ny entré till Färnebofjärdens nationalpark. Det blir den näst största 
entrén till nationalparken med en modern informationsplats vars syfte är att visa på och 
utbilda om fjärdmiljön med öar och vidder. Inför nationalparkens bildande uppförde 
Länsstyrelsen i Västmanland här ett numera mycket välbesökt utsiktstorn som smyger upp i 
linje med platsens trädkronor och bjuder besökaren en obruten vy ut över fjärdlandskapet 
med bakomliggande orörd horisontlinje. Bilden med montaget av vindkraftparkens torn (se 
bilagd bild på sidan 4) illustrerar tydligt den visuella inverkan på helhetsmiljön som uppstår 
från Skekarsbo-hållet och som från utsiktstornet blir än mer markant och tydligt påverkar 
den orörda naturupplevelsen som utgör kärnan i områdets attraktionskraft för besökare. En 
påverkan som blir tydlig från många andra väl besökta platser i och runt parken samt från fjärdens 
vatten. 

Ser man till de ekonomiska förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling av 
besöksnäringen i området runt Färnebofjärdens nationalpark bygger attraktionskraften på 
nationalparkens unika miljö med dess påtagliga vildmarkskaraktär. Detta innefattar utblickar 
och vyer samt ljud och ljuspåverkan som om de förändras betyder att kvaliteten i 
upplevelsen för besökare försämras vilket direkt påverkar förutsättningarna negativt för 
entreprenörskaps- och företagsutveckling. En sådan förändring är tydlig med den föreslagna 
Skansen-etableringen.  
 
Färnebofjärdens nationalpark är en viktig resurs för utvecklingen inom besöksnäringen för 
de fyra kommunerna Avesta, Sala, Heby och Sandviken som har del i nationalparken. Som 
exempel på omfattningen av betydelsen vill vi framhålla nationalparkens redovisade 
besökssiffror för säsongen 2019 med 85 000 besökare i parken och för säsongen 2020 där 
antalet ökade till hela 178 000 besökare (fram till november). Detta är betydande volymer 
som utgör en utomordentligt betydelsefull potential för det lokala näringslivets ekonomi och 
sysselsättning. Och det är därför av stor vikt att de kvalitetsvärden som besökarna kommer 
till parken för att ta del av skyddas. Bland annat i linje med det som redogjordes för i den 

http://www.nedredalalven.se/
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ovanstående rapporten avseende det visuella, estetiska och akustiska som attraherar och 
motiverar besökare till parken.  
 
Det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna motiverar besök i Färnebofjärdens 
nationalpark med exempelvis följande, ”Oavsett om du besöker nationalparken för att 
vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser 
utöver det vanliga” samt ”Här råder en vildmarksstämning som har få motsvarigheter i södra 
och mellersta Sverige.” Sala kommun presenterar Färnebofjärdens nationalpark som ett av 
kommunens ”smultronställen” med naturupplevelser, lugn och ro. Upplevelsevärden som 
genom etablering av Skansen-projektet påverkas i stora delar av nationalparken samt det 
välbesökta Östa-området i Heby kommun. 
 
Det är också av betydelse att uppmärksamma att det tidigare utpekandet av området för 
Skansen-etableringen som ”riksintresse för vindbruk” togs bort 2013. En etablering som i det 
här fallet i så fall skulle innebära att ett icke riksintresse övertrumfar betydelsen av ett 
utpekat riksintresse enligt 4 kapitlet i Miljöbalken. Som sägs ovan har vi en i grunden positiv 
inställning till vindkraft och vi noterar att alternativ för vindkraftsetableringar erbjuds bl.a. 
med det nyligen utpekade ”riksintresse för vindkraft-området” mellan Horndal och 
Garpenberg. Det är strax västerut från den föreslagna platsen och utan den stora påverkan i 
riksintressets och biosfärområdets kärnområde med Färnebofjärdens nationalpark som 
Skansen-området dessvärre innebär.  
 
Vi yrkar att vindkraftsparken ej tillåts på den föreslagna platsen.  
 
För Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa),  
huvudman för Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven; 
 
 

 
Charlotta Heimersson, VD   
 

 
Henrik Thomke, projektledare fokusområde Hållbar besöksnäring/turism 
 

 
Magnus Pamp, koordinator Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 
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SAMMANFATTNING  

Rapporten syftar till att redovisa och analysera arbetet med Covid-19 inom Vård 

och Omsorgskontoret (VoO), för att förhindra smittspridning samt att säkerställa 

att verksamheterna uppnår god kvalitet. Samtliga delar i rapporten presenteras 

kortfattat, då storleken på rapporten annars skulle bli alltför omfattande. För 

vidare information kring valda delar hänvisas läsaren till källor i sidfoten. 

Sedan pandemins start har VoO följt, och följer än, direktiv och information från 

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Region Västmanland och andra viktiga 

samhällsorgan. Det mynnar sedan ut i lokal anpassning inom VoO, som uttrycks i 

exempelvis pandemiplaner.  

Arbetet med Covid-19 inom VoO har varit oerhört omfattande, kostsamt och 

prövande för hela organisationen. Det framgår tydligt i flera av rapportens 

dataunderlag, exempelvis i enkätundersökningen bland chefer och den 

ekonomiska delårsrapporten. Några av de prioriterade och omfattande 

arbetsområdena kring pandemin är skyddsutrustning, bemanningsfrågor och 

upprättandet av en ny enhet. Nya enheten upprättades för att minska 

smittspridningen och tillfälligt kunna ge särskilt stöd till smittade brukare från 

VoOs olika verksamheter.  

I analysen framkommer att det funnits stora utmaningar i att ställa om fokus för 

verksamheter, säkerställa en god arbetsmiljö samt tillse väl fungerande 

kommunikation såväl internt som externt. Det framkommer också att pandemin 

har varit oerhört påfrestande för samtliga chefer och medarbetare, då arbetet med 

Covid-19 skett parallellt med ordinarie verksamhet.  
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1 INLEDNING  

Spridningen av Corona-viruset (SARS-CoV-2) har under 2020 haft stor påverkan 

på verksamheter inom vård och omsorg, både beträffande arbetssätt och 

bemanning. Folkhälsomyndigheten uppmanar samtliga verksamheter i Sverige att 

förhindra smittspridning av sjukdomen Covid-19, som kan uppstå från viruset (se 

HSLF-FS 2020:121). Med anledning av detta inledde ledningsgruppen inom Vård 

och Omsorgskontoret (VoO) i Sala dagliga möten från och med 12 mars 2020 kring 

läget inom verksamheterna.  

          VoO följer information och uppmaningar från Regeringen, 

Folkhälsomyndigheten (FHM), Region Västmanland och andra viktiga 

samhällsorgan. Informationen från dessa parter behandlas vid mötena för VoOs 

ledningsgrupp, som sedan kommuniceras ut till verksamheterna.   

1.1 Syfte 

Rapporten syftar till att redovisa och analysera arbetet med Covid-19 inom VoO, 

för att förhindra smittspridning samt att säkerställa att verksamheterna uppnår 

god kvalitet.  

                                                             
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-
allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf 
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2 ARBETE INOM VOO  

När pandemin utlystes startade Socialchefen en krisledningsgrupp 12 mars 2020 

inom VoO, för att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas i ett pressat läge. 

Gruppen genomförde under våren dagliga möten med utgångspunkt i den aktuella 

lägesbilden. Gruppen består av socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) och verksamhetschefer. MAS ansvarar för kontakten med Regionen. Region 

Västmanland är länets ansvariga smittskyddsmyndighet, Regionens 

smittskyddsläkare planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet. 

          Samtliga delar i rapporten presenteras kortfattat, då storleken på rapporten 

annars skulle bli alltför omfattande. Vissa delar presenteras i sin helhet i andra 

dokument, som anges med hänvisning i sidfoten.  

2.1 Systematiskt arbete 

Verksamhetscheferna inom VoO fick under 2019 möjlighet att genomgå utbildning 

i evidensbaserad krisledning via Länsstyrelsen Västmanland, i syfte att utveckla 

ett systematiskt arbetssätt vid krissituationer. Med utgångspunkt i utbildningen 

har VoO löpande utgått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

(MSB) metod kring risk och sårbarhetsanalys för att kartlägga nuläget inom den 

egna verksamheten.  

2.2 Pandemiplaner 

Det inledande arbetet kretsade till stor del kring pandemiplaner, som är 

övergripande dokument för styrning av arbete i extraordinära situationer till följd 

av smittspridning. Utifrån dessa har VoO löpande gjort åtskilliga risk-, sårbarhets- 

och konsekvensanalyser för att kontinuerligt skapa lägesbilder. Den samlade 

informationen utmynnar sedan i handlingsplaner, som delas in i prioriterade 

områden och åtgärder utifrån allvarlighetsgrad.  

2.3 Lägesbilder 

Eftersom situationen ständigt förändras, med fler smittade och förändrad 

personalförsörjning, är det viktigt att återkommande uppdatera informationen 

kring hur det ser ut i VoOs verksamheter. Dagligen förs statistik över hur många 

brukare som är smittade och sjuka, samt hur stort bortfall det är bland personalen. 

Statistiken över personalbortfallet delas in i olika grupperingar, för att exempelvis 

kunna skilja mellan långtidssjukskrivna och kortvarig frånvaro med 

förkylningssymtom eller annan diagnos.  
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Utifrån lägesbilderna har prioriteringar gjorts i verksamheterna, både beträffande 

arbetsuppgifter och bemanning. Ytterst tar sig detta i uttryck genom 

omfallsplaner, där olika prioriteringar görs utifrån hur kritisk situationen bedöms 

vara. Omfallsplanerna delas in i olika påverkansgrader som successivt förändrar 

prioriteringar.  

2.4 Intern utredning 

Inom VoO har två egna granskningar genomförts med anknytning till arbetet med 

Covid-19. En händelseanalys genomfördes på Bryggeriet (särskilt boende) och en 

lägesrapport genomfördes vid Johannesbergsgatan 2 (särskilt boende). 

Kvalitetsutvecklare ansvarade för händelseanalysen och MAS ansvarade för 

lägesrapporten.  

          Under sommaren genomfördes också en undersökning inom VoO av chefers 

upplevelse av arbetet med Covid-19. Samtliga verksamhets- och enhetschefer 

ombads att besvara en enkät med fritextfrågor. Frågorna berörde bland annat 

skyddsutrustning, personalplanering samt särskilda svårigheter relaterat till 

pandemin.  

2.5 Smittspårning 

1 februari 2020 kvalificerar Regeringen det nya coronaviruset som en allmänfarlig 

och samhällsfarlig sjukdom, och därmed smittspårningspliktig. Arbetet kring 

smittspårning har tidigare varit reglerat i en föreskrift från FHM (HSLF-FS 

2015:42) men har sedan 21 juli 2020 ersättas av en vägledning3 då regionala 

variationer tagits hänsyn till i arbetet. 

 

Smittspårning är, i kombination med omfattande testning och skyddsföreskrifter, 

ett av de mest effektiva verktygen för att ytterligare begränsa spridningen av 

Covid-19, menar FHM. Arbete med smittspårning och screening av samtliga 

indexfall inom den kommunala hälso- och sjukvården har redogjorts detaljerat i 

en rutin i samförstånd med primärvården, som haft en central roll i arbetet. Med 

anledning av Regionens stora belastning inledningsvis under pandemin startade 

dock smittspårningen sent. Den startade först i början av juni. 

                                                             
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0ac7c7d33c124428baa198728f813151/hslf-fs-2015-4-
upphavd.pdf 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-smittsparning-av-
covid-19/?pub=78165 
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3 RESULTAT  

Nedan presenteras vad arbetet har resulterat i. Först ges en kortfattad 

sammanställning i kronologisk ordning, därefter redogörs vissa punkter mer 

detaljerat.  

3.1 Sammanställning av arbetet fram till nu 

Mycket av det som gjorts har skett löpande, med uppdateringar och revideringar, 

och vissa delar sker fortsättningsvis även framöver. Exempelvis görs nya 

riskbedömningar utifrån rådande läge. Om inget annat anges kan därför nedan 

angiven information ses som uppstartsdatum eller som ungefärliga datum. 

 Socialchef tar beslut om besöksförbud på boenden 11/3 

 Socialchef upprättade krisledningsgrupp inom VoO. Dagliga möten 12/3 

 Löpande kartläggning av personalförsörjning 12/3 

 Löpande kartläggning av antal smittade brukare 12/3 

 Upprättande av pandemiplaner och handlingsplaner 13/3 

 Kontinuerlig avstämning med kommunledningsgruppen 16/3 

 Inventering av egen personal, exempelvis möjlighet för omflyttning av 

ordinarie personal och ökat inkallande av vikarier 20/3 

 Genomförda riskbedömningar på verksamhetsområdesnivå 24/3 

 Upprättande av omfallsplaner 24/3 

 Kontinuerlig avstämning med Regionen, två gånger i veckan 24/3 

 Socialchef medverkar i möten med Länsstyrelsen en gång i veckan, 

tillsammans med berörda samhällsorgan 24/3 

 Uppstart samverkan med primärvård, mobila team 25/3 

 Regeringen fattar beslut om besöksförbud på boenden 1/4 

 Utökad facklig samverkan varannan vecka 1/4  

 Vård och Omsorgsnämnden fattar beslut att Nya enheten ska öppna 7/4 

 Inventering av personal från andra kontor inom Sala kommun 14/4 

 Upprättande av ny enhet för isolering av smittade brukare 15/4 

 Kontinuerlig avrapportering i Krisledningsnämnden 15/4 

 Samarbete med LOV-företag för hjälp med städning 20/4 

 Samarbete med hyrbolag för personalförsörjning 24/4 

 IVO har gjort tillsyn inom SÄBO och meddelar att ingen ytterligare 

granskning är nödvändig i nuläget4 25/5 

                                                             
4 https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/tillsyn-av-vard-och-behandling-pa-landets-samtliga-sarskilda-
boenden-for-aldre/  
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 Krisledningsgrupp VoO ändrar från att ha dagliga möten till att ha möten 

tre gånger i veckan 26/5 

 IVO har gjort tillsyn inom HTJ och meddelar att ingen ytterligare 

granskning är nödvändig i nuläget4 27/5 

 Krisledningsgrupp VoO ändrar från tre till två möten i veckan möte, 22/6 

 Genomförd lägesrapport inom SÄBO, färdigställd 30/6 

 Uppföljningsfrågor skickas ut till chefer inom VoO 30/6 

 Nya enheten stängd, inga positiva brukare 10-29/7 

 Genomförd händelseanalys inom SÄBO, färdigställd 28/7 

 Nya enheten stängd tills vidare, inga positiva brukare 18/8 

 Krisledningsgrupp VoO ändrar från två till ett möte i veckan möte, 24/8 

 Besök av Vårdhygien för rådgivning kring om korttidsboendet kunde 

planeras flytta tillbaka till Parklängan, med en samtidigt godkänd 

bedömning om att den andra delen av avdelningen på Parklängan kan 

användas som Nya enheten om behov uppstår 25/9 

 Krisledningsgrupp VoO beslutar att under oktober genomföra tillbakaflytt 

av korttidsboendet 28/9 

 Besöksförbudet på boenden upphör 1/105 

3.2 Utredning 

De granskningar som gjorts av verksamheterna från ett utifrånperspektiv består 

av IVOs två tillsyner i slutet av maj, IVOs nationella granskning, en händelseanalys 

och en lägesrapport. IVO har i tillsynerna genomfört intervjuer med enhetschefer, 

med frågor som rör arbetet med Covid-19. Utifrån deras tillsyner har IVO gjort 

bedömningen att ingen vidare granskning är aktuellt för tillfället.  

3.2.1 IVOS NATIONELLA GRANSKNING 

Intervjuer har genomförts med MASar i landets samtliga kommuner, och hälso- 

och sjukvårdsdirektörer har intervjuats i alla 21 regioner. Den nationella 

granskningen är en fördjupning utifrån de tillsyner som gjorts6.  

          Utifrån resultatet har IVO valt att fördjupa sin granskning ytterligare på cirka 

90 särskilda boenden runt om i landet. I den fördjupade granskningen efterfrågar 

IVO om det finns särskilda boenden i kommunen där 10 eller fler haft misstänkt 

eller konstaterad Covid-19 smitta sedan februari 2020. Sala kommun uppger 

aktuella verksamheter, och av dessa väljer IVO att granska Jakobsbergsgården 

                                                             
5 https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/15/besoksforbudet-pa-aldreboenden-upphor/  
6 https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ivo-fordjupar-granskningen-av-vard-och-behandling-pa-
sarskilda-boenden-for-aldre/  
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(Parklängan 2-3). Journaler på vårdtagare som varit smittade lämnas ut till IVO. 

Fokus för genomförd tillsyn har varit att undersöka om patienter som bor på 

landets särskilda boenden för äldre, under pågående pandemi, får individuell 

bedömning av läkare och att de får vård och behandling i enlighet med den 

bedömningen. Resultat förväntas senare i år. 

3.2.2 HÄNDELSEANALYS 

Syftet med händelseanalysen7 var att kartlägga orsaken till smittspridningen på 

Bryggeriet. I händelseanalysen konstateras bland annat att det fanns svårigheter 

med den omfattande informationsöverföringen från ledning till personal, att det 

funnits en stor oro och förvirring bland medarbetare. Samtidigt konstateras att 

smittspridningen på Bryggeriet inte hade kunnat förhindras med det dåvarande 

kunskapsläget kring Covid-19, då verksamheten till största del följde de 

rekommendationer som fanns vid den aktuella perioden. Likt många andra 

verksamheter brottades Bryggeriet med sjukfrånvaro, hög arbetsbelastning samt 

omfattande informationsflöde från exempelvis Region Västmanland och andra 

viktiga samhällsorgan. 

3.2.3 LÄGESRAPPORT 

Syftet med lägesrapporten8 var att granska följsamhet av rutiner och användning 

av skyddsutrustning på Johannesbergsgatan 2. I rapporten framkommer 

exempelvis att det funnits viss brist gällande följsamhet av rutiner, att samverkan 

mellan professionsgrupper behöver stärkas samt att enhetschef behöver ta en mer 

aktiv roll vid extraordinära situationer (så som vid en pandemi). Svårigheter som 

påverkar verksamheten är att cheferna har ansvar över för många medarbetare 

och att verksamheten är bemannad dygnet runt, vilket gjort att den önskade 

chefsnärvaron varit omöjlig att tillgodose. 

3.2.4 ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND CHEFER 

Resultatet från enkätundersökningen visar bland annat att chefer haft svårt att 

skapa trygghet bland personalen och att det varit svårt att säkerställa att 

personalen hållit sig uppdaterad med den senaste informationen kring arbetssätt 

gällande Covid-19. I de verksamheter där det har varit möjligt har distansarbete 

utgjort en stor del av arbetstiden, vilket har ställt krav på att exempelvis utveckla 

andra strukturer för kommunikation. Flera chefer nämner att en planerad 

överbemanning bidragit till att situationen varit hanterbar, medan de chefer som 

inte överbemannat uppger att det varit svårt att ha tillräckligt med personal. Flera 

                                                             
7 Händelseanalys Bryggeriet 2020. Diarienummer 2020/1041. 
8 Lägesrapport ”J2”. Diarienummer 2020/1229. 
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chefer har använt minibemanning och/eller beordrad övertid för att kunna 

upprätthålla god kvalitet i verksamheten. 

3.3 Samverkan med Region Västmanland 

Regionen har haft en betydande roll i arbetet med att motverka spridningen av 

Covid- 19 inom den kommunala hälso- och sjukvården, genom kontinuerliga 

mötesforum, upprättande av hygienrutiner och rådgivning till all 

sjukvårdspersonal. Bland dessa mötesforum kan nämnas MAS-möten med 

Smittskydd och Vårdhygien varje vecka samt samverkansmöten med Regionen 

lokalt i Sala. Sistnämnda mötesform har varit på uppmaning av Regionen för att 

främja den lokala samverkan mellan Sala sjukhus, primärvården samt den 

kommunala hälso- och sjukvården under pågående pandemi.   

3.3.1 SMITTSKYDD OCH VÅRDHYGIEN 

Smittskydd och Vårdhygien har sammankallat Regionens MASar till digitala 

informationsmöten en gång per vecka. Dessa informativa budskap och 

hygienrutiner som framtagits av Smittskydd har delgivits ledningen inom VoO 

skriftligen via MAS samt dryftats vid ledningens lägesavstämningar. Rutinerna 

från Smittskydd har i samråd med ledningen anpassats till verksamheterna. 

Budskapen har därefter förmedlats av ansvariga verksamhetschefer till 

enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarat för dess 

verkställande. 

3.3.2 LOKALA SAMVERKANSMÖTEN 

Lokala samverkansmöten initierades efter beslut från Region Västmanland för att 

främja samarbetet mellan sjukhus, primärvård och den kommunala hälso- och 

sjukvården under pandemin. Uppstart i Sala var den 25 mars 2020 med möten två 

gånger i veckan. Representanter från kommunen i samverkansgruppen består av 

socialchef, hälso- och sjukvårdschef, ansvariga enhetschefer från den kommunala 

hälso- och sjukvårdsgruppen och MAS. Från Regionen har klinikchefen för Sala 

sjukhus deltagit samt verksamhetschefer från Salas två vårdcentraler. Även 

representant från ambulansen har deltagit. Dessa samverkansmöten äger sedan 

augusti rum en gång i veckan och fortlöper än idag. Ett lokalt mobilt team 

upprättades, som bemannades av Sala sjukhus och primärvården med syfte att 

förstärka mobiliteten i den vård vi ombesörjt till smittade vårdtagare. Teamet har 

även haft en direktlinje till ansvarig vårdgivare för att stärka tillgängligheten för 

vårdpersonal. Sedan smittan sjunkit i Sala har mobila teamet ändrat konstellation 

och återgått till att bedriva förstärkt mobilitet från den egna verksamheten från 

maj 2020. Tidigare har man utgått från sjukhusets lokaler, numera utgår mobila 

teamet från primärvårdens egna lokaler.   
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3.4 Nya enheten 

För att begränsa smittspridningen inom VoOs verksamheter upprättades en ny 

enhet, dit bekräftat smittade brukare från olika verksamheter tillfälligt kunde 

förflyttas. Enheten, som finns på ett av VoOs äldreboenden, öppnades 15 april 

2020 efter beslut i Vård och Omsorgsnämnden 7 april och har ombesörjt vård till 

smittade vårdtagare inom den kommunala hälso- och sjukvården för att förhindra 

spridning inom övriga verksamheter. Enheten har bemannats internt och det 

medicinska ansvaret har varit ålagd primärvården. Enheten har även besökts av 

Vårdhygien Region Västmanland regelbundet för stöttning i arbetet med smittade. 
Mellan den 10/7 och den 29/7 var enheten stängd, då det inte fanns någon 

bekräftat positiv brukare under den perioden. 

Sedan den 18/8 är enheten återigen stängd. 

3.5 Skyddsutrustning 

Det vi vet med säkerhet är att basal hygien och adekvat skyddsutrustning såsom 

visir, munskydd, långärmade förkläden och handskar är viktiga moment i arbetet 

med att motverka spridning av viruset. I allt nära omvårdnadsarbete utrustas 

personalen med visir som täcker hela ansiktet, vätskeavstötande munskydd, 

skyddshandskar och långärmade förkläden. Att säkerställa tillgången på 

skyddsutrustning är av den anledningen det mest grundläggande i arbetet med 

Covid-19.  

          Tillsammans med Upphandlingsenheten har VoO kunnat säkra tillgången till 

all skyddsutrustning som det har varit och fortfarande finns behov av. 

Upphandlingsenheten har ansvarat för beställningar, kontakten med leverantörer 

samt säkrat leveranser. MAS för VoO har agerat sakkunnig i lämplighet av 

utrustning. Ekonomiska beslut avseende inköp har fattats av verksamhetschef 

HSL. Sedan smittan började har VoO byggt upp ett lager med all den 

skyddsutrustning som behövs, men åtgången är omfattande och det behövs 

kontinuerligt fyllas på med material för att arbeta patientsäkert och följa gällande 

direkt. 

          VoO har, tack vare Arbetsmarknadsenheten (AME), även kunnat tillverka 

egna förkläden för att möta verksamheternas behov. Det införskaffades nödvändig 

utrustning och iordningsställdes en verkstad för egen produktion vecka 17 och 

påbörjade tillverkningen veckan därefter, 27 april 2020. Produktionen var cirka 

400 förkläden per dag.  

          All skyddsutrustning har förvarats på ett av VoOs äldreboenden. I samråd 

med Räddningstjänsten och deras sakkunniga har allt brandfarligt material, såsom 

ytdesinfektion och handdesinfektion, förvarats på Centralförrådet. Logistiken, det 

vill säga styrning av flödet till verksamheterna, har hanterats av utsedd 
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personalgrupp på förrådet. Personal som hämtar skyddsutrustning får ange ett 

ansvarsnummer och redovisa mängd på avsedd blankett. Dagligen redovisas 

uttagen till MAS och Upphandlingsenheten, varefter ett lagersaldo sammanställs. 

MAS redovisar saldot, eventuella avvikelser och kommande behov till VoOs 

ledningsgrupp. Lagersaldot har även lagts in i kommunens intranät för utökad 

tillgänglighet. Prognoser för åtgång av skyddsutrustning har räknats på vid behov 

baserat på siffror från dels Karolinska, Fagersta kommun, dels egna beräkningar 

som tagits fram genom interna stickprov på åtgång. 

3.6 Personalbortfall 

Bemanningsfrågor har varit centrala under pandemin, allra helst under april. Den 

period som smittspridningen hade störst påverkan på VoOs verksamheter var 

under påskhelgen (i början av april), vilket också synliggörs i sjuktalen. Nedan 

finns en jämförelse av sjukfrånvarande personal mellan 2018, 2019 och 2020, där 

det under en period i april var nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med 

tidigare år. Sjuktalen visar personal som varit hemma på grund av sjukdom 

och/eller med symtom för Covid-19, men däremot är VAB exkluderat.  

 

 

Figur 1. Sjuktal VoO 

 

Ytterligare en aspekt som påverkar bemanning är det förändrade arbetssättet som 

krävts under pandemin. Vid misstänkt eller konstaterad smitta arbetade verksam-

heterna med kohorter, det vill säga att begränsa antal personer som kommer i 

kontakt med varandra genom att viss personal endast arbetar med vissa brukare. 
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Detta medför att personalåtgången blir högre när antalet kohorter blir fler. I Figur 

2 visas antal nya registrerade kohorter. Registrerade kohorter skiljer sig från antal 

aktiva kohorter, då kohorterna varar från 14 dagar och uppåt. 

 

 

Figur 2. Kohorter VoO år 2020 

 

På grund av det stora personalbortfallet har även Bemanningsenheten fått en 

betydande ökning i sin arbetsbelastning. Det framgår tydligt vid jämförelsen 

mellan 2019 och 2020. Nedan angiven statistik innehåller samtliga enheter som 

använder sig av vakansbokningen i BeSched och som har behov av vikarier. Här 

ingår sjuksköterskor, hemtjänst, mötesplatser, socialpsykiatrin, funktions-

nedsättning och särskilt boende för äldre. Felaktigt inlagda beställningar kan vara 

beställningar som inte behövdes tillsättas, att arbetspassens tider är felaktiga eller 

andra felaktigheter. Dessa behöver dock hanteras i systemet även om de inte ska 

tillsättas. Det är inte möjligt att få ut rapport på orsaken till beställningarna, 

exempelvis om det är för semester, sjukfrånvaro eller kohortvård. 

 

 Påsken 2020 9/4 – 13/4 Påsken 2019 18/4 – 

22/4 

Antal beställningar                     654 (100%) 319 (100%) 
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beställningar  

607 (93,1%)  311 (97,49%) 
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Tabell 1. Bemanning påskhelgen 

 

Behovet av personal för påsken har ökat med 105% 2020 jämfört med föregående 

år. Sett till perioden 1/4 – 31/5 var behovet av personal 29% större 2020 jämfört 

med föregående år. 

 

 2020 1/4 - 31/5 2019 1/4 - 31/5 

Antal beställningar         6305 (100 %) 4872 (100%) 

Antal tillsatta 

beställningar  

5681 (90,10%) 4620 (94,83%) 

Olösliga beställningar       333 (5,28%)      91 (1,87%) 

Felaktiga beställningar       291 (4,62%)   161 (3,3%) 

Tabell 2. Bemanning april till och med maj 

3.6.1 MEDARBETARE FRÅN ANDRA KONTOR  

Flera andra kontor har under våren och delar av sommaren lånat ut personal till 

Vård och Omsorg. En del för att de har stängt ner sina egna verksamheter, andra 

för att de haft en vilja och möjlighet att ställa upp. Det har funnits fler intresserade 

än tillgängliga arbetsuppgifter. Några medarbetare hade tidigare erfarenheter från 

vård och omsorgsarbete och har efter introduktion klivit in i rollen som en 

medarbetare bland övriga i omvårdnaden. Andra har sysselsatts med 

”kringuppgifter” och fungerat som allt-i allo på den enhet de varit placerade på. 

Exempelvis tog medarbetare från Samhällsbyggnadskontoret på sig att stötta 

Funktionsnedsättningsområdet med inköp för deras brukare och all planering och 

logistik kring det. Det har också varit flera personer sysselsatta med förklädes-

tillverkning. Oavsett vad en tillfällig omplacering till VoO gett för arbetsuppgifter 

har Bemanningsenheten hållit utbildning och information om vårdhygien, 

smittvägar, smittskydd och gällande rutiner för att trygga en placering på VoOs 

enheter. Bemanningsenheten har haft fysiska träffar, men också utbildning via 

Skype. Oavsett vad man arbetat med har det varit mycket uppskattat på enheterna. 

3.7 Provtagning och Smittspridning 

Sedan provtagning för personer med symtom av Covid-19 påbörjades har totalt 

666 prover på medarbetare tagits. Vissa medarbetare har lämnat prov vid fler 

tillfällen, då de haft symtom. 72 medarbetare har testats positivt. Totalt har 275 

prover tagits på brukare, och totalt 60 personer har testats positivt. Sedan 

pandemins start har 27 brukare inom VoOs verksamheter avlidit, där Covid-19 



Resultat Redovisning och analys av Vård och Omsorgskontorets 
arbete under Coronapandemin 

Vård och omsorg 
  

 

14 (21) 

smitta konstaterats. Sedan juli har ingen brukare avlidit. Samtliga siffror som 

anges här gäller till och med 1/10 2020.  

Nedan kan smittspridningen ses över länet, där siffrorna anger antal fall per 1000 

invånare per kommun samt totalt antal fall inom parentes. Figur 3 visar data fram 

till 13 september 2020.  

 

Figur 3. Antal fall per 1000 invånare per kommun t.o.m. 13 september9 

3.8 Kostnader 

Pandemin har medfört ökade kostnader inom en rad olika områden för VoO. 

Konkreta kostnaderna syns tydligt i personalomsättning och inköp av 

skyddsutrustning, men även andra indirekta kostnader har uppkommit. Det är 

dock svårt att tydligt beräkna indirekta kostnader, som exempelvis arbetstid för 

administration och samordning relaterat till pandemin. Fram till den 31 aug 

uppgår VoOs kostnader för pandemin till 37 473 tkr10. Den absolut största delen 

                                                             
9 Region Västmanland. Covid-19 epidemiologisk lägesbild för Västmanland. 16/9 2020.  
10 Delårsrapport 2020-08-31 Vård och Omsorgsnämnden. Diarienummer 2020/1188. 
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av kostnaderna utgörs av skyddsmaterial och lokalanpassningar enligt riktlinjer 

från FHM och Regionens smittskydd, vilket uppgår till 25 971 tkr.   

         Flertalet medarbetare har utfört arbetsuppgifter som i vanliga fall inte hör till 

deras ansvarsområden, som ett led i att hantera akuta situationer, samt att behovet 

av timvikarier för att dels förstärka bemanning men också täcka för ordinarie 

personals ändrade arbetsplatser/ tider samt sjukfrånvaro. De ökade kostnaderna 

i övertid, jour och ob-ersättning samt timvikarier uppgår till 9 995 tkr.  Det är även 

möjligt att pandemin får följdeffekter som innebär ökade kostnader längre fram, 

exempelvis i form av ökade kostnader för försörjningsstöd. Omfattningen är i 

dagsläget svårbedömd. VoO har sökt statsbidrag11 för merkostnader kring Covid-

19, som uppgår till 29 814 tkr. Viktigt att notera är att samtliga kostnader ovan 

endast avser perioden feb-aug 2020. För resterande del av året är bedömningen 

att kostnader på ytterligare 16 885 tkr tillkommer, vilka Sala kommun kommer att 

återsöka från Socialstyrelsen i november månad. Den förväntade merkostnaden 

för arbetet med Covid-19 under hela 2020 uppgår därmed till totalt cirka 54 358 

tkr. 

                                                             
11 Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 
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4 ANALYS  

Nedan presenteras slutsatser och ställningstaganden utifrån arbetet med Covid-

19. 

4.1 Förhindra fortsatt smittspridning 

En betydande faktor för smittspridningen inom VoO är det förändrande 

kunskapsläget. Informationen och kunskapen kring Covid-19 har ständigt 

uppdaterats, vilket har påverkat arbetssättet löpande. Det framkommer tydligt i 

händelseanalysen från Bryggeriet. En möjlig orsak till smittspridningen är att 

medarbetare utan symtom burit på viruset, vilket det inte fanns kunskap om vid 

pandemins inledande fas (se exempelvis ”Antikroppar utan tidigare symtom 

vanligt i äldrevården”12). VoO fortsätter enhetligt följa gällande direktiv från 

myndigheter och rekommendationer från Smittskydd, Region Västmanland. 

Arbetet följs kontinuerligt upp inom verksamheterna för att säkerställa 

följsamheten av gällande rutiner.  

          För att snabbt bekämpa lokala utbrott av Covid-19 och undvika en ökande 

smittspridning fortsätter VoO arbetet med smittspårning av indexfall som påvisar 

ett positivt testresultat. Dessutom genomförs screening av symtomfria personer 

vid inflyttning till särskilda boendeformer och/eller återkomst från slutenvården. 

Smittspårning inkluderar såväl vårdtagare som personal och utförs av ansvarig 

vårdcentral. Som ett led i arbetet med smittspårning och screening anammar VoO 

rutin för kohortvård samt isoleringsvård.  

- Isoleringsvård tillämpas vid screening av personer utan symtom. 

Personen vårdas i sitt rum och umgås inte med andra medboende på 

enheten. Personen behöver inte ha särskilt avdelad personal, men 

personalen ska använda skyddsutrustning som till misstänkt 

smittade. 

- Kohortvård tillämpas vid konstaterad eller misstänkt smitta med 

symtom. Personen isoleras som ovan och vårdas av särskilt avdelad 

personal. 

 

VoO har implementerat Socialdepartementets förordning (2020:163) med 

tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra 

spridningen av Covid-19. Besöksförbudet gäller fram till 30 september 2020. VoO 

arbetar aktivt för att även fortsättningsvis säkra besöken i särskilda boendeformer 

för äldre när förbudet hävs.    

                                                             
12 https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/14/ra-lakemedel-gav-effekt-mot-covid-19/  
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          VoO har sedan pandemins start valt att lägga sig på en högre skyddsnivå än 

rekommendationerna från Smittskydd, på grund av den höga smittspridningen i 

Sala. Utöver den förhöjda hygiennivån används självskattning och egenkontroller 

för att systematiskt utvärdera verksamheterna.   

4.2 Verksamheters fokus och förutsättningar 

En tydlig beskrivning av vilken utmaning pandemin har varit återges i 

uppdragsgivarens kommentarer i händelseanalysen vid Bryggeriet:  

På bara några dagar har verksamheten tvingats ställa om från ett 

äldreboende, i huvudsak styrt av socialtjänstlagen med mål att de äldre ska 

ha ett värdigt liv och känna välbefinnande, till att bedriva avancerad 

infektionssjukvård. Detta innebär att de grundläggande värderingarna har 

ändrats från självständighet och meningsfullhet till att istället få fokus på 

att förhindra smittspridning.13 

Den stora omställningen är inte enbart applicerbart på Bryggeriet, då samtliga 

datakällor som anges i denna rapport pekar mot att hela VoO har fått omvärdera 

arbetssätt. Chefer har i stora drag fått fokusera mer på att exempelvis akuta 

bemanningsfrågor och att skapa fungerande kommunikationsformer, vilket lett till 

att de lagt mindre tid på att utveckla långsiktig kvalitet i verksamheterna. Många 

verksamheter har under perioder gått på minimibemanning, vilket ställer krav på 

att både chefer och medarbetare får prioritera annorlunda än tidigare. Även om 

grunduppdraget är detsamma har formerna och förutsättningarna ändrats 

drastiskt. Kortsiktigt har detta bidragit till en större oro i många verksamheter, 

både för medarbetares och brukares hälsa, vilket medför att frågor som tidigare 

varit i periferin nu varit närmast huvudfokus.  

Det är uppenbart att VoO haft helt andra förutsättningar att bedriva verksamhet 

under pandemin jämfört med innan. Som nämnts ovan har hälso- och 

sjukvårdsaspekten blivit betydligt större inom många verksamheter. VoO har 

utövat avancerad sjukvård i hemmiljö med en minimal hälso- och 

sjukvårdsadministration. Distansarbete har blivit mer regel än undantag och 

antalet sjukskrivna medarbetare har varit stort. Dessa, förhållandevis plötsliga, 

förändringar har ställt krav på chefers och medarbetares förmåga att lära nytt och 

ställa om. 

4.3 Arbetsmiljö 

Under pandemin har det varit av vikt att anpassa arbetsmiljöarbetet efter den nya 

situationen. Riskbedömningar, åtgärder och uppföljning har genomförts oftare än 

                                                             
13 Händelseanalys Bryggeriet 2020. Sidan 11. Diarienummer 2020/1041. 
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vanligt, då situationen och kunskapsläget kring Covid-19 hela tiden förändrats och 

fortfarande förändras. Utmaningar har varit långvarig hög arbetsbelastning, 

bristande återhämtning, nya/förändrade arbetsuppgifter, stress, oro och rädsla 

för att nämna några. Verksamheterna har gått från att leda den dagliga driften till 

att leda i kris, vilket inneburit stora påfrestningar för alla professioner inom VoO. 

Under pandemin har det mångt och mycket handlat om att se till att arbetsmiljön 

är så god som möjligt under omständigheterna som råder. Det görs bäst i 

samverkan. 

          En mycket god samverkan har funnits, och finns än, särskilt mellan 

fackförbundet Kommunal och VoO. Tidigt under pandemin skrevs en rutin för 

skyddsutrustning i samverkan med Kommunal och arbetsgivaren. Kontorets 

fackliga samverkan (Kontorsam) utökades till att ske varannan vecka från 1 april.  

          Alla medarbetare har blivit erbjudna samtalsstöd, enskilt eller i grupp, via 

företagshälsovården Avonova. Samtal och reflektion har även erbjudits med 

Diakon. Verksamheterna avsätter även tid för reflektion om behov finns. 

Effekterna av Covid-19 kommer säkerligen behöva hanteras under lång tid 

framöver. 

          Medarbetarna har tvingats till etiska ställningstagande som ingen ska behöva 

ta ställning till. Dessutom har arbetsbelastningen varit enorm för alla. Samtliga 

medarbetare inom VoO har gjort och gör ett fantastiskt arbete. Medarbetarna har 

gjort sitt yttersta för att klara pandemin, inte minst under den mest intensiva fasen.     

4.4 Kommunikation 

Från början av pandemin har Sala kommun publicerat Covid-19-relaterad 

information på sin hemsida14, som baseras på uttalanden och publikationer från 

Folkhälsomyndigheten och andra viktiga samhällsorgan. VoO har även strävat 

efter att bemöta brukares och anhörigas funderingar i verksamheterna.   

          Pandemins påverkan på kommunikation har varit enorm, både beträffande 

intern kommunikation inom VoO och extern kommunikation. Ett exempel på det 

senare är att flera medier och andra externa intressenter har efterfrågat statistik 

över dödstal inom VoOs särskilda boenden. Utifrån diskussion och övervägande 

valde VoO att inte lämna ut dessa siffror, med hänvisning till sekretess. 

Ställningstagandet visade sig senare vara en adekvat bedömning av situationen, då 

Kammarrätten i Stockholm15 avslog ett överklagande från en journalist som blivit 

nekad att ta del av ovannämnda siffror. Beträffande dödstal så förs diskussioner 

kring huruvida det ger en rättvis bild av arbetet med Covid-19, vilket riskerar att 

förringa komplexiteten av arbetet med pandemin (se exempelvis ”Fixeringen vid 

                                                             
14 https://www.sala.se/info/18455  
15 Kammarrätten i Stockholm. Mål nr 4876-20. 
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antal döda med covid-19 är vilseledande”16 och ”Närmare två tredjedelar av covid-

sjuka på SÄBO överlever”17).  

 

Det har även förts diskussioner kring insatser och vårdnivå, där exempelvis 

anhöriga uttryckt oro kring brukares möjlighet till bästa hjälp. Strang18 menar att 

det kan finnas en missvisande bild i samhället kring äldreboendens förmåga att 

tillhandahålla rätt stöd för de äldre, och att särskilda boenden i stor utsträckning 

bidragit till ett värdigt slut för människor i livets slutskede.  

          Utifrån dialog med Regionen har det även konstaterats att VoOs särskilda 

boenden har haft en adekvat vårdnivå för de som konstaterats ha smittats av 

Covid-19 och senare avlidit. Detta framgår av Regionens journalgenomgång19, men 

även utifrån enhetschefernas uttalanden om förutsättningar i arbetet under 

pandemin.   

4.5 Utveckling 

Det är av stor vikt att VoO som helhet fortsätter att lära av den extraordinära 

situation som har varit, och fortfarande är, aktuell. Flera initiala problem har redan 

lösts, vilket också är viktigt att komma ihåg. Framledes är det nödvändigt att 

kunskap kring vårdhygien och tillgången på skyddsutrustning följs upp, även efter 

att pandemin är över. Det ger förutsättningar för att möta nästa pandemi på ett 

säkrare, lugnare och ett mer planerat sätt.  

En positiv aspekt av pandemin är att digitaliseringen gått framåt snabbare, till följd 

av att fler medarbetare har arbetat på distans. De flesta möten har möjliggjort 

deltagande via dator eller telefon, vilket har tvingat in digitala verktyg i forum där 

det tidigare inte ansetts nödvändigt. Situationen har säkerligen stärkt den digitala 

kompetensen inom VoO, och kan förhoppningsvis utveckla kommande sätt att se 

på möten. Det som tidigare ansetts vara en nödlösning har nu blivit ett reellt 

alternativ.  

                                                             
16 https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/08/fixeringen-vid-antal-doda-med-covid-19-ar-vilseledande/  
17 https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2020/06/narmare-tva-tredjedelar-av-covid-
sjuka-pa-sabo-overlever/  
18 https://www.stockholmssjukhem.se/aktuellt/nyheter/2019/covidstudier-lyfter-personalens-insats-pa-
aldreboenden  
19 Återkoppling från Regionen till VoOs socialchef 31/8.  
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 MISSIV 

Redovisning och analys av Vård- och omsorgskontorets arbete under 
Coronapandemin 
 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med Covid-19 inom Vård och Omsorg har varit oerhört omfattande, kostsamt och 

prövande för hela organisationen. Det framgår tydligt i flera av rapportens dataunderlag, 

exempelvis i enkätundersökningen bland chefer och den ekonomiska delårsrapporten. 

Några av de prioriterade och omfattande arbetsområdena kring pandemin är skydds-

utrustning, bemanningsfrågor och upprättandet av en ny enhet. Nya enheten upprättades 

för att minska smittspridningen och tillfälligt kunna ge särskilt stöd till smittade brukare 

från Vård och Omsorgs olika verksamheter.  

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att för egen del godkänna Redovisning och analys av Vård och omsorgskontorets arbete 

under Coronapandemin, samt 

att översända den till Kommunstyrelsen. 

 

Ingrid Strandman 

Socialchef 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

REDOVISNING OCH ANALYS AV VÅRD- OCH OMSORGSKONTORETS ARBETE UNDER 
CORONAPANDEMIN 
 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

 

  



 
 
 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: ,  
Växel: 0224-74 70 00 
Fax:  
 
www.sala.se 

Ingrid Strandman 
 

Vård- och omsorg 
 

Direkt: 49007 

 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

REDOVISNING OCH ANALYS AV VÅRD- OCH OMSORGSKONTORETS ARBETE UNDER 
CORONAPANDEMIN 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Skriv här... 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 

ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 

 



 
 
 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: ,  
Växel: 0224-74 70 00 
Fax:  
 
www.sala.se 

Ingrid Strandman 
 

Vård- och omsorg 
 

Direkt: 49007 

 

 

 

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 
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